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Avskrift.

Till Konungen.

Sedan Docenten 1 Epidemiologi och Allmän Heleovurdslära vid Uni-

versitetet 1 Upsala, Medicine Bok torn Frans Anton Gustaf Bergman hos

K nslerserabetet anhållit om entledigande frän sin docentur i nämnda

ämnen, har Medicineka Fakulteten vid Uneala Universitet l sitt med

anledning af Docenten ne berörda ansökning infordrade yttrandet

som härjemte bifogas» hos Kanslersembetet hemstält» att underdånig

framställning mitte af Kanslersembetet ,ras hos fiders Kongl. maj it

om meddelande åt Docenten Bergman» samtl igt med hans afsked»af Pro-

fessors namn» heder och värdighet»* och di» såsom af Fakultetens ifrå-

gavarande ekrifvelse framgår» Docenten Bergman icke blott åtnjuter

ett mycket stort anseende såsom vetenskaplig forskare och törfattare,

utan äfven eärsklldt under hela den tid» han såsom Docent tillhört

Medicinska Fakulteten» på flerfaldiga sätt visat henne och en ung-

dom» som vid henne åtnjutit undervisning» ett varmt Intresse» får

Kanslersembetet på grund häraf och under åberopande i bfr ig t af de

skäl» Medicinska Fakulteten anfört» 1 un »rdånighet hemställa» det

täcktes Sders Kongl. Maj it 1 nåder tilldela Docenten Bergman Pro-

fessors namn» heder och värdighet.

Underdånige

t

Pehr lEhrenhelm.

/Carl Rogberg.

8tockholm den <0 Augusti 1893.

Rätt avskrivet intyga;

<£> <yi*L4^<,

Upsala Universitets Kansler,
ang. meddelande åt docenten
'.a. O.Bergman av Professors
namn, heder och värdighet.



Avskrift.

Till

Kanslers Jtabetet for Upeala Universitet

Vid Docenten Doktor F.A. G. Bergmans till fakulteten remitterade

ansökan om afeked frän den af honom sedan ar IÖ69 innehafda docentu-

ren 1 epidemiologi och illmän helsovård har Fakulteten visserligen

intet att erinra utan far i ödmjukhet tillstyrka dess bifallandet

en vill Fakulteten med anledning deraf hos Äder göra en vördsam hem-

tällan, att unaerdånlf fraraställni

*J

professors namn, heuer och värdighet.

tidigt med hane afeked af

Såsom skäl for denna sin anhållan far Fakulteten anföra» att

hon redan 1678 bland sina sa kallade petita till följande rikedag

upptog en framställning beviljandet af ett anslag till en person-

lig professur fcr Docenten Bergman dele på grund af den förtjenst-

fulla vetenskapliga forskning i epidemiologi och företrädesvis an-

gående vårt lande folksjukd » åt hv liken han med begagnande af det

rika terial, som medicinal-s tyrelsens arkiv i detta afseende inne-

håller» egnat sig och af hvilken såsom en frukt uå förelåge hans

tvenne afhandlingar om Rödsoten och Frossan, genom hvilka afhand-

llngar Docenten Bergman» eåeom Fakulteten då anförde» "visat sig ega

de egenskaper af outtröttlig ihärdighet, noggrannhet och omutlig

sanningskärlek samt den urskiljning 1 de till ämnet hörande frågor,

som äro nödvändiga för ett värderikt bearbetande af den epidemiolo-

giska s ta ti s tiken", och hvilka afhandlingar afven af utlandets mest

kompetente epidemiologer bllfvit högt uppskattade samt af dem fram-

ställ te såsom ef terfölJansvärda mönster» dels ock emedan Fakulteten

då hade anledning befara, att Docenten Bergman eljest af ekonomiska

skulle för att söka praktisk verksamhet och dermed förenad in-

komst nödgae öfvergifva den forekningsart» åt hvilken han dittile

nästan ui

det mödos arbete, som han enligt Fakultetens vetskap redan ned-



lagt på insamlande af material till vetenskaplig skildring af öfriga

folksjukdomar 1 och utom vårt land, exempelvis koleran, härigenom

blifva förspildt* en fruktan, som sedermera tyvärr besannades, di

tällan ej vid den ifrågavarande riksdagen ledde till
fakultetens h

önskad påföljd och fakulteten sjelf sedermera vid närmast foljand

lksdagar

som
ställningen inom lanaet inskränka sig till endast sådana petita,

voro för henne oundgängligt nödvändiga» och dock erfordrade relativt

betydliga anslag.

Att Docenten Berg verksamhe

g häraf s

dock ej öfvergifvit den epidemi ologi ska forskningen, derom vittna ej

en

•n

blott talrika smärre uppsatser, eom han tid efter annan i rfattat i

detta och därmed samhörande ämnen och infört i Upsala Läkareförenin

förhandlingar, utan äfven de utländska resor, som han för studier i

dessa ämnen vid flera tillfällen - förlidne vår t. ex. både till d

s.k.kolerakongressen 1 Wlesbaden och derefter till den hygieniska

1 flrzburg - på egen bekostnad företagit, och fakulteten eger äfv

kännedom derom, att han sjelf ännu hyser önskan och förhoppning att

kunna för fortsatt epidemi ologi sk t författarskap använda de värderi-

ka förarbeten, han i detta hänseende gjort.

Såsom bevis på det anseende, Docenten Bergman såsom vetenskap-

lig författare åtnjuter i utlandet, kan utom de förut omnämnda om-

dömena om hans afhandlingar äfven anföras, att han kallats till leda-
' . /ot av Soclete de Medicine publique et de hygiéne professionelle,

* *
Societe franealse &' hygiéne, 8ocléte royale de medicine publlqu

•amt heder8ledamo

Bst förtroende, hanslneigter inom fäderneslandet åtnjuter, in-

tygas åter deraf, att han enligt lledicinal 8tyrelsens förslag på

uppdrag af Kongl. Haj it år 1876 utsågs att i Bruxellee taga känne-

dom om den Internationela hygieniska utställningen, år 1877 i Genév

såsom ombud för Sverige deltog i den internationela medicinska kon-

gressen samt år 1885 dels under Maj-Juni dels ock under Hovember-

Dacember var medicinsk delegerad för Sverige vid interna ti onela f 1

nitära konferensen 1 Rom.



Slutligen ?111 ock fakulteten särsklldt framhålla det varna In-

trosto» som Docenten Borgman under hela don tid, han eaeom docent

tillhört henne» pa flerfaldiga sätt visat henno och don ungdom» so

Tid henne åtnjutit undervisning.

Remitterade han lingen återg&r härjemte. Upsala don ^0 Juli 1

A don Medicinska Jakul totons vägnar

• Clason.

fakultetens Prodekanus

/Th. Brandberg

Rätt avekrlvet Intyga

/hrvMnvlkrnfru
é> uLi^c^
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yrkan begått H. Nattvard,

9. är till Nattvardens betående oförhindrad

10.
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12.
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I Jesu namn.
I

Aposteln Paulus skrifver i sitt andra bref till korintierna: »Mina bröder.

Vi fälla icke modet; om ock vår utvärtes människa förgås, så förnyas lik-

väl vår invärtes människa dag efter dag. Ty vår bedröfvelse, som varar

ett ögonblick och väger föga, bereder åt oss, i översvinneligen rikt mått, en

härlighet, som väger översvinneligen tungt och varar i evighet — åt oss,

som icke hafva till ögonmärke de ting, som synas, utan dem som icke synas;

ty de ting som synas, de vara allenast en tid, men de som icke synas, de

vara i evighet» (2 Kor. 4: 16—18).

Då den utvärtes människan förgås: kraften och fägringen försvinna,

kroppen blir mull — livad ha vi då kvar? Intet — måste nog många bland

oss svara. Dä är det slut med glädjen och sorgen, med segrar och neder-

lag, slut med intressen och arbete, slut med allt; ty då är det slut med
lifvet. Men så svarar ej Paulus. Han bevittnar sin utvärtes människas

förgängelse med en segrares triumfsång. Ty han äger en invärtes människa,

som icke förgås. Tvärtom. Den växer i kraft och skönhet för livar dag.

Den utvärtes människan var i Pauli lif blott en byggnadsställning. Innan-

för denna restes ett evigt tempelbygge. En gång skulle det vara fullbor-

dadt, och byggnadsställningen skulle rifvas ner. Detta innebar döden för

Paulus. Innebär den detsamma äfven för oss? Ha äfven vi en invärtes

människa, som dagligen förnyas under det vår utvärtes varelse blir gammal
och skröplig?

Så var det med den vördade kära, vid hvars bår vi nu stå. Ingen



som kände henn< hade förnimmelsen af att hon förgicks, när hennes leka-

men, gammal, tärd och sliten, fick ro. Hon var en sa förunderligt lefvande

männi ka — och hon är det allt fort.

Icke hvilken invärtes människa som helst förnyas under det den ut-

vårtes förgår. Paulus ställer sig och sina andliga fränder i en särskild

klass: »oss, som icke ha till ögonmärke de ting som synas, utan dem som

icke synas*. Det är icke mänga eviga ting Paulus har till ögonmärke. Det

är blott ett eller rättare: Den Ene. Han har talat därom i oförlikneliga ord:

>Vi alla, som med afhöljdt ansikte återspegla Herrens härlighet, vi förvand-

las till hans afhilder, i det vi stiga frän den ena härligheten till den andra,

såsom när den Herre verkar, som själf är ande» (2 Kor. 3:18). Liksom sol-

rosen stadigt vänder sig mot solen och därför fångar in något af dess gyl-

lene prakt i sitt blomster, så är Pauli invärtes människa fast inriktad mot

Herren Jesus, andanias sol, och därför omskapar Jesus honom till allt större

likhet med sig själv. Och aposteln bär inom sig vissheten att en gång få

skåda Gud ansikte mot ansikte och då vara sin Herre lik, såsom en

annan Kristi apostel har siat (1 Jon. 3:2). Att fä skåda Gud ansikte mot

mot ansikte har varit och skall vara alla fromma själars djupaste längtan.

Det är ju blott ett annat uttryck för den fulla gemenskapen med den lef-

vande Guden. Och denna är det som uppbygger den invärtes människa,

som aldrig förgås. Att lefva i gemenskap med Gud, det är att öfver huf-

vud lefva. Det är värdet, som ger allt annat dess värde. Har jag Gud,

har jag allt, hur mycket än må tagas ifrån mig. Har jag icke Gud, har jag

intet, hur mycket jag eljest må äga. »Herre när jag hafver dig frågar jag

efter intet på jorden. Om än min kropp och själ försmäkta, är dock Gud

mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen». »Hvem har jag i himmelen

utom dig» (Ps. 73: 25—26.) Vore himlen än den ljufligaste platsen i tillvaron

och finge jag där ock möta alla mina kära, den vore ingen himmel, om ej

Gud vore där. Till rikedomen i detta lif i Gud hör ej minst, att det inom

sig bär en växande visshet: jag går genom döden som genom en tunnel

in i det verkliga, stora och underbara lifvet. Denna visshet kan ej ges mig

utifrån genom någon lära. Den måste välla upp inom mig ur en invärtes

källa, om den skall kunna styrka och bära mig, dä dödsmörkret börjar falla

öfver mig. »Jag vet, att min förlossare lefver och att han skall stå fram

Öfver stoftet, och sedan denna min sargade hud är borta, skall jag fri frän

mitt kött fä skåda Gud» 0°b - Ift 25—26).

Det faller en strimma af evighetens ljus öfver h varje människas väg,

som lefver detta inre lif i Gud. Hon själf och hennes lefnad är som ett

fönster, genom vilket vi andra kunna skåda in i den värld, där synd och

förgängelse icke finnas. Det springer upp källor, där hon går fram. Hon

är som en genombrottspunkt för det eviga lifvets flöden in i torkans och

dödens värld. Hon uppenbarar, att det finnes ett större, djupare och rikare

lif, än det vi måhända känna som det enda verkliga. Hon lefver in något

af Gud i världen. Och detta är den största insats en människa kan göra,

ja, den enda verkliga, som förblifver, då all annan förgår.

Det är för en sådan insats vi i dag ha att tacka. Gud och hans

eviga värld blefvo verkligare genom henne. Själen lyste så förunderligt

klar under det ögonen blefvo allt skummare, ofta så klar att den, bättre än

hvad vi förmådde, spred ljus öfver den väg som skulle vandras ej blott af

henne utan ock af andra. Och själen växte sig allt starkare under det le-

kamen blef allt mindre och svagare, så att den orkade med ej blott hennes

utan ock andras bördor. Och själen blef allt varmare under det lemmarna

kallnade, och den värmen förnams äfven fjärran ifrån. Detta är evighetens

uppenbarelse i timligheten.



Intet väcker eller borde väcka en sådan tacksamhet som en sådan

gåfva. Tacksamhet icke mot en människa utan mot Gud, som kan göra

något sådant af en fattig, syndig varelse. Och låten edert ljus lysa inför

människorna att de se edra goda gärningar och prisa — icke eder utan —

eder Fader som är i himmelen» (Matt. 5: 16). Det är tecknet på det verk-

ligt stora människolifvet, att det lyfter våra tankar och vår tacksamhet upp

öfver människan, som lefde det, till honom, som verkade det och däri

uppenbarade sin härlighet. Och hvari skulle den tacksamheten bestå om

icke däri, att vi låta oss af ljuset, som kom från hennes invärtes människa,

lysas in och framåt på hennes väg, att vi låta vår själ dricka ur den källa,

som var kraften i hennes lif, att vi låta det hon djupast älskade och lefde

för, bli till en insats i vårt lif. Då skall man en gång, när vi myllas ner,

kunna tacka äfven för att vi lefvat och för det lif vi lefvat, därför att det

hulpit någon eller några att se Gud. Och då skall i de heliga ord, som

skola uttalas äfven öfver vårt stoft, påskens budskap ljuda starkare än för-

gängelsens, såsom det sker vid denna bår: Döden är uppslukad och seger

vunnen. Du död, hvar är din seger? Du död, hvar är din udd? Gud vare

tack, som gifver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.» Amen.
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Herren har omsorg om oss.

Ur den första predikan i Vindhem

af CL T.

Han har omsorg om eder. i Petr. 5: i.

Aposteln kunde af egen erfarenhet säga detta. Han

hade fått vara med Jesus, under det »han gick

omkring, gjorde väl och hjälpte alla».

Låtom oss minnas ett par exempel på Jesu om-

sorg. Det var en mörk natt, då lärjungarna kämpade

mot storm och vågor på Genesarets sjö. De voro

»hårdt ansatta» och sväfvade i lifsfara. Jesus hade

stannat kvar på stranden för att få vara allena i bön.

Men icke glömde han sina nödställda lärjungar. Fram

på natten kom han till dem, gjorde slut på förskräc-

kelsen med sitt: »Våren vid godt mod, det är jag».

Eller vi minnas det tillfället, när tusentals män-

niskor samlades kring honom i öknen och de icke hade

något att äta. Herren bjuder folket att sätta sig ned

och mättar en skara på 5,000 förutom kvinnor och

barn. Iugen behöfver förgås i Jesu närhet.

Herrens omsorg räcker än i dag. Det kan du

kanske själf och tusenden med dig intyga. Hvar morgon

har den varit ny.

Ofta möta vi människor som säga: »jag vet mig

ingen råd». Fattigdom, sjukdom, bekymmer för hus-

rum o. a. ha drabbat mig. Jag vet mig ingen råd.
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Framtiden är bara

< >fta

u

Eller d< inte så långt méUao livar gång vi få

se en far med sina små stå vid mors bår, oll. n

annan q fatt juk mor med de sina vid handen

följa far till hai Sta hvil'»rum.

n ingen ljusning. Och vi, som gingo med,

kund- några svaga ord till tröst.

Men st; t ha vi fått erfara: det blef råd.

på ett .sitt, BOOQ vi aldrig anade.

SUS km hjälpa, da alla andra stodo rådlösa.

Hv utom V n kunde komma de mot vågorna

kämpande lärjun till undsätt nit
J

Och ir i öknen sä lärjungarne ingen annan

möjlighet än att skilja folket ifrån Blg — lämna dem
hut nde i öknen. Herren visste rad. De fingo satt

sig ned och Mefvo alla rikligt mättade. När nejen

i I, så vet J< !

^Vår ii va kyrka* här Btår ock såsom ett Bttende

vittnesbörd på den sanningen,

de ii lel vi visste att få en.

Vi hade i<»rsökt alla

Det syntes omöjligt.

Tanken höll på att få fara, ty den var ou tförbar f. n.

Herren visste rad, och innan vi anade, stod den färdig

såsom vi nu se den. Och Ghld vare tack för hans

gåfva

!

Hittills har jag talat så godt som uteslutande om
Jesu omsorg ifråga om det timliga. Det timliga: kläd.

föda, hus och hem är allt godt, men det är inte d<

ästa.

K. v., vi ka en själ.' Och Herren Jesus, som
stillade stormen, mättade den hungrige, han glömde
inte själ Han satte natten till för att hjälpa en

Nikodemus, han kunde gå långa vägar för att få hälsa

en själ från synden. Midt i eget lidande hade han

hjärta för Petrus och hans själslidande till följd af

förnekelsen.

Och Herren Jesus, som nu sitter vid Fadrens högra

sida i himmelen, delar än i dag ut till »alla tyngda

och behöfvande själar på jorden det de behöfva för att

<

Ilvilken omsorg, »h vilkenlefva det eviga lifvet». I

kärlek underhår, sann!

f

Till livar och en ger han just det, som behöfs.

Här ser han en, som för arbetets skull icke har

tiil att vårda sin själ. Den tar han undan en tid

sägande: »kom afsides och livila dig något litet».

Här ser han en, som framgången håller på att

göra högmodig. Herren rör vid honom genom sjukdom,

genom motgång, att han icke för ett timligt väl skall

slösa i t sin dyra själ.

En annan är tyngd af sorg och nöd. Det får

icke alltid vara sa. »Åkalla mig i nöden, skall jag

hjälpa dig, och du skall prisa mig», har han sagt.

Och det har blifvit hjälp.

Och hans omsorg sträcker sig öfver hela lifvet —
ja, in i evigheten. »Han vill att alla skola varda frälsta».

Hvad äro vi då Herren skyldige för all hans om-

sorg? Jo, »att tacka, lofva, lyda och tjäna honom».

Den tanken leder mig till ett annat ord: »Kom-

men och tillbedjen Herren i helig skrud!»

Kommen, k. v. ofta och talrikt till denna helge-

dom och tillbedjen Herren i helig skrud! Kanske är

det för mycket begärdt: tillbedjen! Däri ligger mer

än i maningen: bedjen. Men målet måste vara tillbedjan.

Endast Herren i himmelen tillkommer tillbedjan,

endast han är värd tillbedjan. Hvem annan i himmel

eller på jord är värd att falla ned inför i helig vörd-

nad och i ett heligt öfverlämnande? Ingen utom han,

som öppnat väg för oss hem till fadershuset och gör

det möjligt för oss att nå fram dit.

Och skruden, som namnes, det är hjärtats renhet

och hjärtats djupa längtan efter Gud.

Kommen då och visen Herren Jesus tacksamhet

för all hans omsorg genom att tillbedja i helig skrud!
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(Ir Vindhem^ historia.

Tanken på ett Församlingshus för Lathagsdistrik-

Ir gamma m hade planerat \å många sått för

atl \ frågan lust Den u i all synnerhet f. . : I». ide

och dref fram frågan dåvarande v. komOL Alf

Berglund. Men hindret Uef alltid — pängarna.

Ar i 1 Qok saken en alldele- ny vändnii

lilla och oförmlrkt bOrj o grunden gräfvas till ott

församlingshus på en mycket välMagen tomt i hörn» I

af <\)i och Vindhemsgatan ungefär midt i det vid-

sträckta Luthagsdistrikt Den som nu tagit initiativ,

var 1 fessor F. A. 0. De //. Arbetet skred askt

framåt i r B; finast o L. .1. Hultmans leduii

H en 1 ; stod byggnaden färdig.

Den inrymmer på n. b. kyrksalar med ung IM)

sittplatser samt lokal för Arbetaatuga. I andi ningen
finns en sal för nngdom>möten, konfirmationsläsning

m. bl, rum för Barnkrubba och två diakoniaaor; på
vind ha vi tiv studentrum.

Invigningen.

Fredagen cl. 23 okt. 11)03 var en betydelsefull

högtidsdag för Fppsala församlii och i all synn.-rhet

för Luthagsdistriktet. Då »vigde nämligen Försam-
lingshuset Vindhem, som vi så många år äntat efter

och med innerlig glädje sett växa upp.

Invigningen förrättades af 11. II. Ärkebiskop 11 man,
>m därvid talade varmt och gripande öfver Ps. 8 1

:

»Huru ljufliga äro dina boningar, Herre Zebaot» et

Donna boning vore, yttrade Ärkebiskopen, intet

tempel i egentlig mening, men i mycket passade den
enämningen in på densamma. Den skulle bli en Guds

boning, ty Gud bor, där hans ord förkunnas. Jesus Kristus
träder fram för själen, då han i ordet målas. De, som
träda här in, bör därför tänka, att de här möta Gud.

Je*

Han

Må
tröst

Ofver en häl brunn plägar man uppföra an bygg-

nad. Me som komina till den byggn a len, komma U

hälsobrunnens skull. Må så ock bli fallet här. .le.

Kristus är här hälsobrunnen.

.Må mänga samlas här i ödmjukhet och

namn, ty då skall han vara midt ibland dem.

skall då visa sig såsom han i psalmen tecknas,

alltså dol ta mm bli en tillflykt, där det bringas

i iifvetfl sorger, mod i Striden och kraft att bära bördorna.

Må inånga här få syn på det rätta målet, Gud,
att de må komma honom nära till salig gemenskap.

Syftet med denna byggnad vore att i denna folk-

rika stad skapa ännu rikare tillfällen att höra Herrens

ord. Den skulle stå bl. a. såsom en påminnelse om
Ond, om våra plikter mot Honom och en välsignelse

af gudaktighet. Att syftet må vinnas, att släkte efter

läkte här må få syn på lifvets mål, att många i

lydnad och kärlek må få kraft mot det onda, därom
Bkola vi bedja Gud, att vårt hopp må gå i uppfyllelse.

Ärkebiskopen slöt så med att leda i bön, hvarpå

ps. 315: 4, 5 sjöngs. — Prof. Bergman lämnade där-

efter en historik öfver byggnadens tillkomst.

Första gudstjänsten.

Följande söndag, 20 sond. e. Trefaldighet, hölls

den första offentliga gudstjänsten öfver ämnet: »lian

hur omåorg om oss*. (Se sid. 3.) Knappast hälften

af dem som kommit kunde beredas plats.

Hvarför namnet »församlingshus» och icke kyrka?

I samma mån som församlingslifvet utvecklas, måste

nya verksamhetsgrenar och arbetsmetoder tas upp. En
församling som lefver kan icke nöja sig med att endast

mottaga, den vill ock gifva. Främst står alltid att

vid ordets och sakramentens lefvande och lifgifvande

källa uppbygga den andliga människan. Men detta



väcker en ny längtan att få bära frukt åt Gud i

tjänande kärlek. Då kommer ock behofvet att få känna

gemenskap med dem, som hafva samma tro och samni

iul. Våra stora kyrkor lämpa sig icke för mindre

mimankomster, afsedda att under enklare former väcka,

sammanhålla och stärka församlingslifvet.

Församlingssalen blir alltid de gamles och fattige-

kyrka. Hit kunna de »våga sig» i sin enkla hvar-

dagsdräkt, här är lättare att höra, kortare enklare

gudstjäi och inte så kallt som i en större kyrka.

Ungdomsarbetet.

Ett glädjande tecken inom den svenska kyrkan

är, att man börjar mera tänka på den konfirmerade

ungdomens kristliga fostran. Den får icke och kan

icke anses afslutad i och med konfirmationen. De mest

kritiska åren komma sedan. Då framför allt behöfver

den unge stöd. De offentliga gudstjänsterna racka icke

till. Den unge behöfver ett mera personligt stöd. —
Hvad som förut väsentligt hämmat det kristliga ung-

domsarbetet i församlingen har varit brist på lokal.

Har Vindhem motsvarat sitt ändamål?

I livad man har Vindhem motsvarat sitt ändamål?

Ännu torde det vara föi tidigt att >;iga något bestämdt

härom. Allting är ju nytt oeli står i sin början.

Minst hvarannan söndag — sommarmånaderna

undantagna — har gudstjänst hållits, under fastlags-

tiden dessutom passionsbön en gång i veckan. Alltid

har »vår kyrka» varit fylld af uppmärksamt lyssnande

åhörare — både gamla och unga, män och kvinnor.

Församlingsaftnar — talrikt besökta — ha an-

ordnats vanligen en gång i månaden. Härvid har sam-

talats om sådana ämnen som: den enskilda uppbyggei-

sen; de olika gåfvorna i församlingens tjänst; den sv.

lutherska psalmsången.

9 —

Ungdomsarbetet har fortgått i form af söndagsskola

och möten för den konfirmerade ungdomen. Vid ung-

domsmötena ha förekommit föredrag öfver allmänna och

religiösa ämnen — ofta med scioptikonbilder* — musik,

sång, läsning, samtal o. s. v. De unga själfva ha

merendels skött underhållningen. Härigenom har intresset

ökats och dolda anlag lockats fram. Just i höst har

Vindhems ungdomsförbund organiserats.

Bibliotek.

Hvad rt längta efter är ett ungdomsbibliotek

!

Men

huru få det?

I Vindhem bor diakonissan för distriktet,

har hon modermöten, symöten för flickor o.

Arbetsstuga, Barnkrubba och Mjölkdroppe äro

hyresgäster inrymda i Vindhem.

Där

s. v.

såsom

Ekonomiska ställningen.

Den 2 april 1903 bildades stiftelsen: »Goda Her-

dars Minne*,** som enl. § 1 i stiftelseurkunden har till

uppgift, att, »närmast inom Luthagsomiådet af Uppsala

Domkyrkoförs., underlätta och befordra själavårds-diakoni

och annan verksamhet, afseende religiös uppbyggelse,

betrycktas lyftning och det uppväxande släktets väl».

Stiftarne voro: Prof. F. A. G. Bergman, Domk. v. Pastor

J. Kalländer, Prof. Herman Lundström, Pastor Cl. Törner

och Rektor Daniel Viotti, hvilka ock skulle utgöra den

första styrelsen.

Den 19 april 1904 köpte denna styrelse af Prof.

Bergman Församlingshuset Vindhem till ett pris af

*) En ungdomens vän inom förs. har nämligen

prästerna ett präktigt scioptikon för ungdomsarbetet.

**) I fråga om namnet se Ebr. 13:7.

skänkt
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»00 kr. En gåfva på 5,000 kr. Öfrerlimnades sam-

tidigt till stiftelsen af Prof. Bergman. Stiftelsen liar

dunda en skuld på 50,500 kr. En stor skuld!

Räntorna betalas dels genom hyror, som f. n. uppgå

till omkring 2.000 kr., dels liar Lindauerska I iden

beviljat ett årligt anslag för 3 år på 500 kr.

Denna lilla öfversikt visar, att Vindhem behöfver

lomiskt stödjas. Du som vill och kan st I ja

det kristliga arbetet inom vår församling och

vår kyrka tänk någon gång på Vindhem!
*- — > — ' — — — - -f

Ett varmt och vördsamt tack ville vi säga till

alla, som med intresse och offer följt Vindhem. Här-

vid tänka vi särskildt på Kyrkorådet, som redan första

året gifvit anslag till hyra och uppvärmning af kyrk-

salarna, på Lindauerska Fondens Styrelse för dess

gåfva samt i all synnerhet på Prof. Bergman, som från

början och alltfort uppburit så godt som hela företaget.

Men först och sist vare Herren ära för allt. Ty

of Honom och genom Honom äro allting! Honom vare

ära i evighet.'

Uppsala i okt. 1904.

Cl. Törner.

Wntfflui Koktrycken, L>i,»«l« »»04.

...?.

— *

Minneslista för Vindhem.

Gudstjänst hvarannan söndag kl. 5 e. ra.

Söndagsskola alla söndagar kl. 9 f. m.

Vindhems ungdomsförbund samlas:

Den manliga afdelningen hvarannan söndag kl. 4 e. ra

Den kvinnliga afdelningen hvarannan måndag kl. 4,30 e. m

Modermöten: torsdagar kl. 2 e. m.

Symöten för flickor torsdagar kl. 4,15 e. m.

Diakonissan, Jenny Törnberg, träffas kl. 9—10 f. m.

Dop och vigslar förrättas vid gudstjänsterna, då an-

mälan förut gjorts hos pastorn.
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.Denna afskedshelsning, som intagits i Prinsessan

EUGENIES testamente af år 1885, meddelas på detta

satt enligt Sennes derom uttryckta vilja.

iden ilar!! det lider hvarje dag emot målet

dit själen, ifrån striden emot kött och verld,

längtar till

\

evig frid och harmoni. Ja,

hvarje solnedgångs sista strålar tala till

oss hvar och en, att det lider emot den

stora aftonen med hvarje dag! Hvad dagen än inne-

burit af oro, glädje, försakelse eller sorg, så är ju

hvar dag dock en afskedsdag ifrån detta jordelif, der

själen nog fått erfara, att Gud talat sanning med

heliga läppar, ja, talar så dagligen ännu i sitt heliga

ord, då Han säger oss: att »vi ej hafva här någon

varaktig stad eller här vårt rätta hemland»!! utan

manar Herren oss, med Frälsare-kärlek, att låta oss

dragas uppåt, allt mera, och låta oss renas och helgas

i Hans Blod, så att döden ej må öfverraska oss.

Har själen redan här i tiden gjort upp sin salig-

hetssak med sin Förlossare och lärt känna sitt eget

hjerta, så blir det ljuft i jordelifvets dagar att veta

•sig hafva Segerns Furste med sig och i dödens stund

kunna med frid, tillförsigt och hänryckning säga:

Jesus min Förlossare lefver! Du död, hvar är din

udd? du helvete, hvar är din seger?» »Kristus är

mitt lif och döden är min vinning!» Så rör det

s*g inom mig, då jag sitter här i min tysta vrå i det



mmm

Idri i, stora Slottet, der jag är född, der jag vårdats,

utvecklats under mångahanda pröfningar, förluster och

jukdomsdagar, men också under mången glädje- och

vederqvickelsestrimma, som tillfallit mig hade under

mörker och ljus fnin den Frälsarehand, som med

trofasthet uppfostr.it min med I ms eget oskyldiga,

dyra Blod dyrköpta själ. Jag har dervid tätt djupt

erfara att: Fröjd i Herranom är vår starkhet!! »Ja,

lofva Herren min själ och förgät icke hvad god t

Han dig gjort hafver!» Frid och välsignelse följe

Ila de kära, som äro af min familj; frid och hug-

valelse åt alla vänner, som jag lemnar här på jorden,

alla de små barnen i mina barnhem vid Fridtorp (.

Gotland), de kära sjuka vid Gotlands sjukhem; alla

åldriga och blinda och fattiga, som Gud fört i min

väg. Herrans starkhets hand lede dem alla i tron

till de saligas hem!! Uti kärlek och af tacksamhet

till Eder alla, medlemmar af min familj, och alla

vänner och bekanta från fastlandet i Sverige och

Norge samt på Gotland, min trogna omgrifnine: och

mitt tjenstefolk och de kära vänner, med hvilka jag

arbetat och bedit, för all kärlek, tillgifvenhet, allt

.fverseende och tålamod jag, ofullkomliga, svaga va-

relse, i så rikt mått fått emottaga, skall mitt hjertas

pulsar slå i sista andetaget. Gud löne Eder!!

/

ORD
VID

CARL HAMMARBERGS

GRAF
UPSALA DEN 5 NOVEMBER 1893

AF

W. RUDIN

(på anhörigas begäran utgifna)

UPSALA
W. SCHULTZ



»Gud, lär mig dock besinna.

Hur snart mitt lif förgår!

Liksom en dröm förrinna

Dess dagar och dess år.

Om flere eller färre

At mig Du mätte ut,

De likna dock, o, Herre\

En flyktad dröm, till slut».

I

För två månader sedan var denna stad klädd i högtids-

skrud. Vi firade då en stor minnesfest, en jubelfest för hela

vårt land, De dagarna voro ock en personlig högtid för den

unge man, hvilkens minne i dag församlat oss här; han mot-

tog då under högtidlig salut och festliga toner äretecknet på

den akademiska värdighet, som var lönen för mångåriga mö-

dor och förhoppningar. Ett långt lif tycktes nu ligga fram-

för honom. Han hade alla förutsättningar, att det skulle blifva

både gagneligt, lyckligt och ärorikt. Skulle det väl blifva så,

som han och många väntade? Denna stund är svaret derpå.

Vi äro nu på höstdagen åter samlade till en högtid. Denna

gång är det blott hans högtid. Han är, om vi så få säga,

»dagens hjelte». Ack, men en fallen hjelte I Vi äro samlade

för att, sedan vi än en gång likasom koncentrerat oss på att

ära hans minne, föra honom bort, gömma honom i jordens

kalla famn, der han, såsom snart vi alla, skall varda till stoft

och inom kort förgätas, såsom hade han icke varit till.

*"» *• B««*«* Bokwa



Ja, detta är lifvets bistra verkligt al kladd allt poetiskt

skimmer. Och hvad säger s nu allt detta rskil(
, t

hvad säger det eder, unge vänner, i ilade, hvilki
jag

så gerna särskildt tilltalar fid ett tillfälle sådant n detta?

Det är allt ett högt och mtr. indc rop om lifx p&fo
lighet. I dag egi. i morgon mist i dag leende i lifvcts vår,

i morgon gömd umler död< vinfc Men I , n ka \i

nu detta, sa att hvad som kommer icke kommer oss for h,

stigl uppar Oeh betänkte han d han, hvilkens bina så

hastigt afbrutits? Dock vi harva ju i sanning skal att vånda

en sådan fråg förs! emot oss sjell

En annan lärdom, a vi väl ni hemta af denna stund,

är påminnelsen om vårt bit\endt \ vart absoluta beroende af

en annan makt in vår egen eller andra menniskors. Huru
gerna hade vi icke i Hit denne begtfrade unge man kvar

ibland oss. Och kanske hade han sjelf gerna kat. Men
nej. Han blir kallad, dock icke af ett blindt öde — hvem
vill väl vara så blind, att han menar, att det är en blind makt,
som regerar denna in i de finaste detaljer så lorunderligt in-

rättade verldsorganism
? - nej, han far Jlning frän högsta

ort att lemna sin plats och komma - hvart? Se just detta
gor saken först rätt allvarsam: han blir kallad till redog< lse
tor den, lat vara korta tjenst, som varit honom anförtrodd.
Denna tjenst var alltså allenast en pro/tid. Nu skal. det

S£ IT,
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som vi nämna i dag» 1 Och icke minst hvilket allvar öfver

var ungdomstid, som ju ar lifvcts såningstid, så djupt grund-

Ii uk le i alla afseenden för hela framtiden! Men betänka

vi nu detta? Ja, hvem af oss betänker det, såsom sig bör?

Men derför behöfva vi påminnas och påminna hvarandra

därom åter och atcr. Och därför behöfva vi åter och åter

just dessa gripande, öfverraskande former af påminnelser som

dylika så ömmande, så oväntade, så närgående dödsfall. S

hör då, du främling i denna verld, det mäktiga rop, som ut-

går från denna bår, denna öppnade graf: »gör dig redo, icke

blott för att lefva, nej, för att dö»! Den bland oss, som nyss

börjat sin bana, så väl som <\ci\, hvilken står nära dess slut,

men ännu har hopp om några dagar, han göre sig redo till

uppbrott, vore det ock redan i morgon.

Härvid kommer mig ett ord i sinnet, som låter sig an-

vändas i mänga förhållanden, ett af de många välsignade ord

vi hafva från vår uppståndne Frälsare; och jag vill här göra

en tillämpning af detsamma. Det lyder så: Den som har,

honom skall varda gifvet; nun den som icke har, af ho-

nom skall ock varda taget det han har.

Gåtlika ord vid första påseende, men ett ord, som —
likt vår Frälsares utsagor i allmänhet — just genom sin enig-

matiska korthet är sa väl egnadt att fastna i sinnet och upp-

väcka vår andliga slöhet till eftertanke.

Hvad menar väl vår Frälsare här med att »hafva» och

»icke hafva»? Vi förstå det, om vi påminna oss, hvilken

skilnad det är i lifvet mellan begå/ning och sjelfförvärfvad

egendom, mellan »det ärfda» och »det förvärfda». Först det

senare, eller åtminstone endast det arf, som jag så att säga

gjort till mitt eget, är i egentlig mening en menniskas egen-

dom, som hon duger att sköta och förvalta. Och härvid må

vi icke tänka blott på dem vi kalla »begåfvade»; vi hafva ju

alla undfått gåfvor af vår skapare; ja, hvad har du, o men-

niska, som du icke har undfått? Och dessa gåfvor äro vis-
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serligeo gruindvalen for allt egande. Men att hafVa fatt gåf.

vor ar ännu icke att »häftat eller verkligen , /. Vi k ;mi

ju detta icke minst från kunskapens område Med den rika-

ste begåfning måste dock en hvar mödosamt arb< \a

kunskapers förvart vande. Och vi kanna desslikes af en sorg-

lig erfarenhet, icke minst i denna ungdomsstad, huru gåfvor

både kroppens och själens och de yttre förmånernas, kunna
bortslösas, ja, på det skandligaste missbrukas

Så är det på lägre områden. Skulle det val kunna vara

Skulle icke äfven där vara en
annorlunda på det högsta?

skilnad mellan det undfådda och det forvart \ ide? Afven der
hafva vi visserligen alla undfått gåfvor. Jag nämner exempel-
vis endast söndagens gåfva, denna hvilodag midt i lifvets släp
och arbete, denna alltid återkommande evighetsstund i ögon-
blickshfvet. Och hvad ligger icke bakom denna gåfva; den
innehåller i sig gäfvan af en Frälsare, for oss död och upp-
stånden, och, af en hel nådesinratming och nådetid, erbjuden
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detta hem och sin barndoms traditioner. Men »hade» han nu,

i den djupa mening, i hvilken vår Frälsare begagnar detta ord?

Han allena vet det, och inför honom blifver det nu uppen-

bart. Jag skall allra minst döma därom, som knappt kännt

mer än den bortgångnes namn, intill dess jag i dag blifvit

ställd här för att föra ordet vid hans jordefärd. Men därför

vänder jag i stället frågan mot mig sjelf och mot oss alla:

•»Hafva vi några verkliga inre egodelar, dem döden icke kan

taga ifrån oss»? Sannerligen, utan detta blir döden för oss

endast såsom en förskräcklig »röfvare». Han tager ifrån oss

allt: lif, ställning, egodelar, vänner, njutningar, utmärkelsetec-

ken, allt. Så sjunger ju en af våra stormän:

»Snart, från allt hvad Iifvet eger,

Går jag bort, att kall och stum,

Sofva på mitt trånga läger,

I mitt låga hvilorum;
•

Ofver mig den gamla lagen

Ljuder snart vid inullens fall

:

Mensk'a! du af jord är tagen

Och till jord du varda skall».

Och en annan skald säger:

»Mig följer ej det mynt, som går,

Den skatt, som vinns i verlden».

Ja, hafva vi icke mera än blott begåfning, då mista vi i

döden allt, förutom sjelfva den nakna tillvaron. Och evighe-

ten skall icke snart lägga några nya gåfvor eller egodelar i

dens händer, som visat sig endast missbruka hvad han haft,

eller bruka det endast i sjelfviskt syfte. Därtill är den för

vis och för rättvis. Se vi icke t, o. m. redan här, huru ofta

skickeisen till en dom beröfvar den begåfvade, som missbru-

kat sina gåfvor, nästan allt. Blott det som genom förvärf-

vande likasom »grott in» i min varelse — vare sig godt eller

ondt — följer mig på den andra sidan.
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Men dar möter då ock för den ra har» det nhtri

det nådefulla löftet: »honom skall varda gifvet», ja, »han sk 11

ock halva nog». Där skall det då besk is 1 u-gåfninii ,,, ,i.
f

förvärfvades grund, begafning, icke med i ra nya ovij

neegodelar utan med hvad skriften kallar det »sannskyldiga»
»det eviga». Dar skall då den fattigaste, den minst begåf'
vade, blifva rik, långt framom allt hvad 1 mde heter på jor-A- — nämligen den som i det lilla varit trogen. Hvilken
uppmuntran, m. ä., till trohet - mot Gud, mot vår Frälsare

Vi hafva med det sagda sökt att tolka något af den lär-
dom, som denna stund med sitt t kenspråk vill gifta oss
Men det är ock något annat, som på en stund sådan som
denna har rätt att komma ull tals ; och det är - sorgen.D.^ JU en sorgen vi här fira Qcl ifven it denna källa

« L«r/ !
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3rje "»Olika, sa långt hon låter sig

Hvad skola vi nu s
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anförvandter,
till ära åt so^ o

den bo"gångnes älskade
>S°rgen är en gåfva
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rdet: -AU god gåfva J£^f* «*» här få tillämpa det

?" ^n ljusens fader , ^/^g gåfva kommer ofvan-
forv^o vara de sista ^^ ^tgångnes närmaste, skolen^ detta ord . så var ^ döds .

budet, så är denna dag icke blott budskap om något som
tagits ifrån eder, utan de äro äfven en gåfva, ett nådestillbud.

Men äfven här gäller det ordet: »Den som har, honom
skall varda gifvet, och den som icke har, af honom skall ock
varda taget det han har». Äfven gent emot sorgens gåfva är

det icke blott fråga om begafning, utan ock om förvärfvande.

Man kan träffas af sorg och olycka på det sätt, att man icke

alls tager vara därpå utan allenast glömmer, blir knorrande,

bard och till sist slö mot sin bittra erfarenhet. Men man kan

ock taga sorgen med gudsfruktan, med djup besinning, med
undergifvenhet och till sist med tacksamhet. Då »har» man,

då blir man egare, herre, öfver sorgen. Och då »får» man
också irnera», man får sorgens frukt. Ur sorgen födes något

nytt i den invärtes menniskan, där sker en frigörelse från det

utvärtes och ett rotande i det eviga. Vi minnas ju det sköna

apostoliska ordet: »Vår bedröfvelse, som är timlig och lätt,

föder i oss på ett öfversvinneligt sätt, i ett öfversvinneligt mått

en evig fullvigt af herrlighet». Ja, mina älskade, som här stå

sörjande, då går det med eder såsom med Lazari systrar: I

fån igen eder broder pä ett högre sätt, och framför allt skolen

I vinna ett fastare tag i Honom, som vid Lazari graf, och

därmed vid alla grafvar, har sagt sitt segerord: »Jag är upp-

ståndelsen och lifvet; hvilken som tror på mig, han skall lefva,

om han än blefve död». Kan jag väl säga eder något mera

eiler något bättre till ära åt eder sorg?

På detta sätt vill också denna högtid vara en gåfva åt

oss alla, åt det lärosäte, den ungdom, den fakultet, den na-

tion, som den döde tillhört. Vi sade icke nog, då vi i bör-

jan nämnde, att detta var allenast en den bortgångnes högtid.

Det är ju i dag ock sondag, lifvets, den uppståndnes högtid.

Hvad hafva vi icke i detta! En begrafning på en söndag är

ju en profetisk glädjehögtid. Men nu gäller det för oss att

»förvärfva» denna gåfva; och det skall visa sig, om vi vilja

detta eller icke, när detta tal tystnat, när de toner man plä-
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O Gud, om allt mig säger,

Att jag ej dröjer här,

Hjälp att jag öfverväger,

Hur dyrbar tiden är,

Och frukter samlar in

Utaf den stund jag äger

;

Den nästa ät ej min.

Så gif då, evige Gud, oss nåd att kunna be

gagna äfven denna högtidliga stund till en evighets

stund, den Du värdes välsigna. Amen.

Vi förstå endels säger en apostel — och

profetera endels. Men då det kommer, som
är fullkomligt, så skall det försvinna, som är

endels.

Vi igenkänna dessa ord ur det välbekanta ka-

pitlet »Kärlekens pris», 1 Kor. 13.

Då för några dagar sedan lästes i våra tidnin-

gar eller sades mun från mun: »Viktor Rydberg är

död», gick det nog likasom en djup suck genom vårt

folks hjärta, så långt hans namn var kändt; och det

var kändt vida. Hvaraf kom sig denna allmänna be-

kantskap med honom, och h varför denna känsla af

saknad efter honom? Var det icke därför, att han

var en af de betydelsefulla röster, som tid efter an-

\
^$&€\

W

- * ##g«

* v^ * * \
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^U ut de tankar, som s >m mera dunkla amngar

Tfva si, i tusendes bröst. Huru mycket han nu an

hade att härvid förebrå sin tid och han har
.
san-

nina sagt den allvarsamma sanningsord - Har nan

dock utfört sin mission - vi skulle vilja kalla den

en viss »siare-mission, (ty snillet har alltid ni on siare-

gåfva) - på ett sådant sätt. med sådan skonsamhet o< i

med en sådan formfulländningens makt. och kanske

så pass på afstånd från verkligheten, att tiden icke

haft anledning nog att »förargas på honom- — något

som blott alltför ofta är fallet med dem som hafva

den svåra kallelsen att vara sin tids i djupaste me-

ning »gudasända» profeter. Han var alltså älskad af

sin samtid såsom en både maktig och vänlig tolkare

af mycket ädelt och stort, som rörde sig inom den

på tankens och hjärtats område. Han hade i myc-

ket mött dess djupare kraf. Det var ju han. som vid

ett af de senaste årtiondenas högtidligaste ögonblick

uttalade till tusenden, och bland dem till många na-

tioners församlade representanter, dessa välbekanta ord:

"Gå fram du mänsklighet, var glad, haf tröst,

ty du bär evigheten i ditt bröst."

Så var det då ju ej underligt, om budskapet om hans
bortgång blef ett nationellt sorgebudskap.

Den bortgångne har i sig förenat många stora

egenskaper. Han var tänkare, historieforskare, skald
och därtill en allvarlig religiös sededomare. Sådana

- 5
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personel hal i sin tid en stor uppgift, stort infly-

tande, men ock ett stort ansvar. Deras röst höres

såsom en predikants af mången, som försmår en van-

lig folkpredikan i våra kyrkor. De kunna sägas ut-

öfva ett slag mdligt förmyndarskap för mängden, men

ock ett frivilligt diakonat, och det icke så mycket för

de ringa och fattiga, som icke mer för de bildade och

lyckligare lottade. Och sannerligen, äfven bland dessa

I,,,,,,,, ett diakonat. Ty det gar lätt nog att för-

lora lästet och sjunka djupt såväl på höjderna som i

dalarna. Och den vanliga enkla predikan af sannin-

, is ord når icke alltid fram till höjderna. - Sär-

skildt hade var bortgångne vän en mission bland den

bildningssökande ungdomen, bland annat emedan denna

- såsom vi tro - ansåg sig i honom hafva en kraf

tig målsman för en af dess lifligast kända rättigheter:

rankens och forskningens frihet. Och vi våga saga

- och den här närvarande talrika ungdomsskaran bär

vittnesbörd därom - att denna ungdom också, sa

vidt den känner och aktar sitt sanna själf, sörjer en

uppriktig sorg vid Viktor Rydbergs graf, på samma

sätt som vid hans själsfrändes, den af honom starkt

påverkade oförgätlige tänkaren Pontus Wikners graf.

Emellertid »vi förstå endels och profetera endels»,

sade apostelen, och han uteslöt från denna dom sä-

kert icke sig själf. Skulle då detta icke gälla äfven

om var ädle tänkare-skald, omkring hvilkens fallna

stofthydda vi i dag äro församlade? Det hör till var

mänskliga inskränkthet, att vi sällan förmå fatta nå-

got riktigt helt och fullständigt. Så t. ex. om det ar

\

^>&®
w
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- .on. som blir djupt gri tf de,

7,/ och nu ull *** lland

J
-

h u] ori i. * ,ätt *
förbise ^**< «yWI wochul ckl

Kr någon äter erhållit en k blick, en k lek

och medlidandets blick, på det > rätt,

glömmer han blott alltför lätt, att den tr< man-

niskan. just tor att kunna blifva och v. rkligt fri.

1 .öfver känna trj ket t t auktoritet öfver

sig. Ja. var jordiska tillvaro ,
kan man n

>Undig kamp mellan det gudomliga h del mansk-

1 . Och ännu har den dagen icke ran mänsk-

ligheten — efter att först harva blifvit rikt rnedi en

om det stora i dess frihetsrätt på tankens och viljan

område — dock villigt och ödmjukt böjei sig ned in-

för den allsmäktiga karlekens fötter och ;cr: »Du

allena förstår allt. Din lag allena är utan vank, Dig

allena vill jag därför tro. lyda och tjäna evinnerligen».

Men först när detta har skett, är mänskligheten livad

den bör vara. har den — för att tala med tänkarna

— »förverkligat sin idé», blifvit ett »Guds rike».

Var bortgångne vän hai S1 t både hö och
djupt med sin tanke. Han har I ki blicka in i

Guds väsen och se ned i Hades' djup och Ge-
hennas afgrunder. Han har därvid icke dolt, att han
stundom trodde sig nödgad till strid mot en oel in-

nan i den kristna kyrkan allmänt gällande a, och
detta t. o. m. af de viktigaste. Här är icke st et

att därom disputera med honom. Vi upprepa blott
om honom: »Vi första endels och profetera endels».

Har nu on verkligen »profc it», kfl

b]
intet. Har åter någon . n

och . n . har han tillika ledt
tt. orik

i
att i

oriktigt l! han nog entil
mcd f,

uikelse n nna detta. Dock i

V1 hal i icke glömma, att den högsta kärlek.

talat i
denna värld, bland annat har I t: II vilken

om t| ord emot Människosonen, honom skall del

varda t>. Blott den som »f< nu U (U'n h

Vnde har ingen förlåtelse». Och nog har * bort-

gångne vän * it tjäna den gode Anden. Nog Iskade

han Kristus. Nog har han velal skilja mell;

mörk,, h ljus och stall >ig
]

ljusets sida. Nog

har han kämpat tor »det ideala», de! eviga, och det

med si ide allvar. Han hade ju låtit skrifva pi

fönstret i sitt rum: *Desidera ardua, desidera Devm*,

som v\ kunna så öfversätta: »Sök det ideala, sök det

i
Gud». Och dessa ord sta nu ock på hans kista.-

Nog trodde han också på en allvarlig dom öfver

mörkrets väsen och gärningar, t. ex. öfver den hejd-

lösa mammonstjänsten, trodde icke blott
]

en »4 -rotte

k n» - den såg han för resten inför sina ögon -

utan på den gudomliga domskvarnen, som - för att

begagna ett gammalt ordspråk - »mal långsamt, men

fruktansvärd! fint». Dock ville han, i en ädel opti-

mism, i det yttersta tro på det godas slutliga seger.

Och hvem vill icke detta — om han eljes vill det

godt är - blott att den ene måste tänka sig denna

seger på olika sätt än den andre och kanske har skar-

pare blick djupet och intensiteten af det onda än



•

I

I _ 8 -

i . Minne .eke äfven var apostel tror på .let

*Z
a "

[ tli, e- da han talar att .d, full-

Cj^Ä. och au dl de, skal. «* ,

som är endels,, eller di han på ett annat s alle . r,

att en cing .allt miste blifva Sonen unde .gdt»?

Var det därför någon stund, da de förstörande

makterna i samtiden - dessa, som tro blott sa lån,

som vart öga kan se, lät vara vart af synglaset skärpta

ö <ra och som lita blott på den starkaros rätt .
kam-

pen för tillvaron - trodde sig äga Viktor Rydberg

på sin sida, sä bedrogo de sig och harva nog ock i

sin tid insett det.

Dock, vi måste hasta med vårt aftkedsord, och

vi få ej glömma, att vi stå, icke i en föreläsningssal,

utan i en kyrka vid en bår. Och därför ännu blott

ett evighetsord. — Nu är ju han, som nyss gick och

talade och skref ibland oss såsom en tankens och

ordets heros, nu är han med alla sina tankar, sina ord,

sitt jag och hela sitt lif i evigheten och inför evig-

hetens domstol. Döden — »förskräckelsens konung»

som han kallas — har åter på en af jordens ädlingar

visat sitt konungamajestät. Så må då vi, som stå vid

hans bår, på samma gång vi ära hans minne, också
gifva ära åt evigheten. Det är dock den, som i sista

hand dömer om hvad som är verkligt stort eller litet.

Och därför skola vi, kortsynta människor, hålla inne
med domen, till dess vi själfva en gång genomgått

- 9
~

h s* pröfvat hvad evigheten* dom vill 88
.

^ 11 vi nog komma på skam med mången vår

™J l ^förundra osa öfver Guds dom. Då

1°1vf bland annat få se sann ,,„ af det ordet:

,m,ket varda ntkraf.lt». Och därför kan det

;: ; t \ ga, som här vore »de Wt», d*

'»de yttersta,. Men då skola vi å andra s,d an

I hur/,,, dö , blott efter hvad han HunnU

,,„Va i
ma värld, där så ofta ogynnsamma förhål-

,,„n , c ,,a vl ,se eller förkväva ett godt verk >
dess

La utveckling, utan framfor allt efter kvai han »,

ZZ velat. Här komma oss den bortgångnes egna

ord till hjälp:

"Hvad rätt du tänkt, hvad du i kärlek vill,

hvad skönt du drömt, kan ej af tiden härjas,

det är en skörd, som undan honom bargas,

ty den hör evighetens rike till."

Med ett ord, det afgörande skall vara, om var straf-

van gått uppåt eller nedåt eller häftat vid jorden. Dar-

för skola vi ock få se, huru många, som här voro de

yttersta, skola fclifva de främsta; men ock huru man-

gen, som väl ville och sade det goda, men ej förmådde

genomföra det i sitt lif, försummade det rätta ofvandet

däraf, eller hvad skriften kallar »byggandet med o
för-

gängligt material», ännu t en annan värld skall oe-

höfva i mycket upplysas, fostras, renas, ja tuktas oc

kanske börja nästan från början, innan han lar at

lägga af det som var endels och kan mottaga det
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LkomUga. Detta Sr for ofri,, en sanning, som var

bortgångne van skulle vari, den s.sl <<
förneka.

-

Si lä-om da banden pä var mun inför ev,,-

hetens majestät. Framfor allt vare fjärran .han oss

,U människoförgudning. Men s fa ma i
.

göra och

känna saknaden djupt - både de som sta nära och

fjärran. Ja, ma Svea sörja sin ädle son och gömm

hans minne. Och tacka ma vi desslikes, tacka öd-

mjukt den Allrahögste för livad Han genom den bort-

gångne gaf oss af ljus, sanning, renhet, idealitet, stora

och ädla tankar. Vår vän är själf därvid var försångare,

han som ju slutar en af sina djupaste sånger med or-

den: »Han (Gud) är — och Honom ära/n. Och må

vi gömma hvad vår bortgångne van sade oss och re-

petera det så ofta och så länge, tills orden -- idéerna —
blifva i oss förkroppsligade, omsatta i kött och blod.

På vår hufvudstads väldiga kyrkc ird finnes en

graf, välbekant för alla — den bildar ju midten af

denna »de dödas stad» — på hvilken stå ristade de

kända orden:

"/ordens Oro JVikev

För den frid som varar.

Grafven allt förliker,

Himlen allt förklarar".

Vi skulle storligen misstaga oss, om vi utan
vidare toge dessa ord såsom en allmän sanning, gäl-

. aiit o.i. <ienog icke hel-

^ dessa ord tfl-J
a ^

af bimlen förkL
hopp och sm bön,

Han uttalade <3

./från den .r., i hvUken

att genom en honilI11 _
KMffsi ansvarsfulla staimmg ^

T' ( ,

Vilken man .agt, att ha. 4 *^>
denna ho,U,

, ^ s| uUalade

. nn har i
jorden måtte, om c] förr,

,„ i hans erafskrift hans hopp. »" hvad som

£"i loUSifi ofullkomlighet begynt, ocr,,«
h» se« och gjort i dunkel, skuUe bhfva uppuget »e4

nid och fulländadt af himmelen, son, han dock vela.

.jäna, och han lf dar blifva mottagen , b"**»**
Sa förstådda, äro ju dessa ord skona och

.

mänga fall tillämpliga. Och sä tydda ville vi nu ock

skrifva dem på vax bortgångne väns graf. Också han

har, såsom den nyssnämnde stormannen, bunt en harpa

eller varit »en harpa i Norden», - ja, en harpa, som

ljudit sa högt, att den framkallat djupa återbud
.

många små eolsharpor, som, sittande bvar i sitt fön-

ster, ej förmätt gifva något ljud ifrån s.g, förrän vin-

den kom med toner från en riktig harpa. Själf känslig,

såsom ädla andar äro det, för hvarje beröring, har

han nog vid sin sång känt mycket med af jordens

oro. Huru djupt han kände världssmärtan, antyder

i-* •* * ^

-

^' «^**' * ^*fcll



« v

AnB en den af b djupaste, där

#h:in » en annan * nB .
•

n> M dc , ;ir

fnan liter en anakoret ropa » ^
att jubla in i koren

"- <"a«t * i,mins,0ne

i ;
o .

,.k nan.

-' * S^STJ S ^orde, frän de,
'^

du T er grafven ljuder ju torso-

S höra det, da vi ofver den fallna stofthyddan

nttela icke blott de entoniga dödsorden: fjord ar du

kommen, jord skall du äter var, ,
Utan ock llfeordet:

»Tesus Kristus, var Frälsare, skall uppväcka dig pä

den yttersta dagen.» Se, detta ar den kristna trons

och hoppets segerord. Det källan till allt hvad

förhoppning heter i ett människohjärta, vid grafven,

- och »kärleken far ju hoppas allt», säger var apostel.

Ja, detta lifsord är - huru vi nu mande förstå det

"-
ett löfte, att Jesus Kristus, lifvets Herre och Ko-

nung - huru mycket eller litet vi än här må hafva

förmått fatta af Hans underbara person — dock till

sist skall segra öfver allt och i allt, som hör lifvet till.

Vid ljudet af detta ord måste ju själfva döden,

»förskräckelsens konung», stiga ned från sin tron och

blifva allenast en tjänare at Lifvet. Och därvid må

da sorgen och saknaden lyfta sig öfver sig själfva pa

trons och hoppets vingar. Och där något hjärta icke

förmår detta i dag, emedan sorgen ännu står det för

nära, där våga vi dock tillhviska det ett tröstens ord.

Och därvid begagna vi oss af en vers, som vår psalm-

13

tU1 hu]
Idrahjärtan, Hk

>-- r"d J^ graf. fc * *-*
Ä den hlla enkla barn, åsen:

, a dock I ömma bröst, som blöder,

Han cr >

0cVl så bedja vi till sist:

?ör
J

L; L LUfva .a.ens ro och prydnad,

Som barn allena,

Med hjärtan rena,

Du vill oss i din Faders hus förena.

Amen.

boksförlaget

:

Jag längtar af allt hjärta

Att saligt skiljas hän

Frän all min nöd och smärta

Och bli hos Gud, min vän,

Jag önskar hädanfara

Från sorger, flärd och brist

Och evigt, evigt vara

Hos dig, o Jesu Krist!
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Du hatvor med din pil
•

Ditt kors, din bittra död,
«

Försonat synder mma,

Mig frälst från evig nod;

Och därför skall det hända.

Att jag i himlens höjd

Hos dig förutan ända

Skall få en evig fröjd.

Visst tycks det ljurligt vara

Att länge lefva här:

Men dö och hädan fara

En skräck för mången är.

Min glädje dock skall blifva

Att vänta, Jesu, dig,

Som bättre lif kan gifva:

Ej döden skadar mig.

Om världen bjöd det bästa

Af allt hvad godt hon har,

Att mig vid jorden fästa

Och här mig hälla kvar,

Allt detta jag föraktar

Och snart det ock förgår;

Jag himlen eftertraktar

Och snart jag himlen när.

Gud signe eder alle,

Som blifven här en tid;

En gång han er ock kalle

Till sig i evig frid;

Hans ängel följe eder

I denna sorgedal

Uppå den väg, som leder

Till himlens fröjdesal!

O, tviflen ingalunda

På Herrens milda nåd:

Er tro I skolen grunda

Uppa hans fasta rad.

O, följen under färden

Hans ord, så går allt väl.

Förkastar eder världen,

Gud frälsar eder själ.

Nu all min håg sig vänder,

Jesu Krist till dig:

1 dina milda händer

Jag anbefaller mig.

Nu får jag hädanfara

Från sorger, närd och brist

Och evigt, evigt vara

Hos dig, o Jesu Krist!
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K

\l i stå i dag infor en \ling rad af harar. En hel

historia ligger bakom dem, känd närmast af dem som

stått de bortgångna nära. Men det är En, som känner

allt och alla, och som har ett fadersöga till alla och

därför ock skall veta att gifva livar och en sin plats

i en annan värld.

Bland dessa mänga är det särskildt en, öfver

hvilkens historia hvilar ett synnerligt vemod, cleu

minsta bland dem alla, ett barn, öfvergifvet af både

fader och moder, hittadt ute på marken och nu icke

gömdt ens i en vanlig kista. Vi veta ju i någon mån

livad som ligger bakom allt detta. Huru se vi icke

här ett prof på människans omänsklighet, på en grym-

het, större än vilddjurets; ty detta behandlar ju dock

icke så sin egen unge. Men låtom oss väl komma ihåg,

att vi här stå icke blott iuför en människas skuld,

l

r
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. . • »•• ,. j.,:j„ n jN Ock denna Bkuld är

utan åtminstone infor hanne ^

de bada i denna tiden skulle lyckas undgå all!

män8kligt straff Men huru skali det väl bl.fva dem

]nx den dag, då de bada måste fram inför domarens

ansikte, då detta barn skall uppträda såsom ett vittne

mot dem och de bada måste vittna mol livarandra

och så få sin dom efter detta vittnesbörd!

Vi hafva icke kunnat annat än säga dessa ord,

om liksom tvungit sig fram helt ofrivilligt och opå-

räknadt i detta ögonblick. Må de träffa dem de

kunna och behöfva tralla.

Vi öfvergä nu till en annan af de bortgångna

omkring bvilkens stoft de flesta af oss i dag hafva sam-

lat sig, en man, som ligger här bruten midt i sin ålders

kraft, bortryckt frän maka och barn Vi vilja inleda

livad vi hafva att säga om honom med dessa var

Frälsares ord: -»Allt det min Fader gifver mig det

kommer till mig; och den som kommer till mig skall

jag sannerligen icke hasta uh (Joh. b: 37).

Det är ett outsägligt nadefullt ord, detta ord af

var Frälsare. Det är stort, att vi hafva det från

hans mun, stort att få förkunna det bland männi-

skorna, särskildt för sådana, på hvilka det har en

verklig tillämpning. Och det är stort att iU\vn i

döden kunna tillämpa det pä någon bortgåogen, så-

som vi här vaga göra.

Den man, på hvilken vi nu syfta, hade egent-

ligen önskat att gömmas i jorden så obemärkt som

möjligt. Han sade uttryckligen till mig i sin hustrus

närvaro, att intet skulle sägas vid hans graf, ingen

ringning skulle förekomma, inga människor sandas.

1 1 vai för månne detta? Det var ett uttryck af den

djupa ovärdighetskänsla, som fattat honom, och hvil-

ken var så stor, att nian väl sällan möter en sådan,

så djup och verklig. Sedermera blef han dock villig

att föga sig i de vanliga förhållandena och däri, att

hans vä nnor skulle få åtfölja honom till grafven. Om
vi nu inför dem säga något om honom, så är det

naturligen icke för hans skull, utan för vår egen

uppbyggelse.

Mänga af de närvarande, som dagligen stodo

vid hans sida i arbetet, känna om honom mera än

den, som nu talar vid hans graf, t. ex. om hans

arbetsamhet, duglighet och begåfning. Kanske känna

de ock mer om hans svaga sidor, hans fel, såsom

hvarje människa har sina. Men säkert känna de icke

det djupaste, som under allt detta rörde sig inom

honom och slutligen kom till ett genombrott. Det

är därom vi nu vilja tala några ord, till det mesta

I* •* # *
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dagar. och det Sr rf vSH ^ v. dämd ASgkomm.

J de vt.nus aDder de »et. , »derna, .eke blo«

de , st;; (1;l, ;in ,a eller Sgonblieken, och aaMes .eke

ku„na betraktas —n frukter af «„ ,.,.,, döden

uppjaga(l fantasi, ntau rieon. wrklig. ord Iran hans

innersta människa.

Redan i sitt barndomshem mottog han andliga

intryck, som säkert sedan legal på djupet af lians

själ* Men lian mottog därvid ock -dana intryck, som

snarare stötte honom bort från del andliga, såsom

tyvärr ofta är fallet i hem, där oågon andlighel ra-

der: där är en stor sammanblandning Bfgodl och ondt.

Han erkände för öfrigt vid blicken på sin ungdom,

att han haft många fel; särskild! var det bland de

andra ett, som han djupt sörjde öfver. Han sade

sig redan från ungdomen hafva varit lidande, dock

mest lidande af ett oroadt samvete.

»Alltid har jag», sade han, »trott på och vördat

en allmakt. Och när om våren marken kläddes i

grönt och blommor, rördes jag djupt och kände en

aning om Guds faderskärlek». Meu dock utbrast

han med b<>r<r — det var nästan det första ord af

honom, som mötte mig: »Jag har varit, väl icke en

Gudsförnekare, men en Kristusförnekare». Då jag

därvid frågade honom, om han hade något särskildl

ull omtala för mig, sade han: O, jag liar varit svart,

svart allt igenom. Det är intet bild, mot hvilkH jag

icke syndat». Mera behöfde jag icke fråga honom.

Huru hade han nu kommit till denna djupa

BJälfkännedom? Utan fcvifvel hade hans svära sjuk-

dom gjort sitt till därvid. Men framför allt kom

det ifrån hans eget hjärtas förödmjukelse eller från

Guds Andes verk i honom. Redan nägra månader

iWvo hans död, dä han ännu lag i sitt hem och några

hjälpande händer där uppsökte honom, fann man hans

frälsningsbchof vaknadt och honom själf pä god väg

till Fadren i himmelen. Del är från denna sista tid,

man liar af honom dessa yttranden, som äro vittnes-

börd om hans inre ställning. Han sade därvid med

blicken på hvad han genomgått: »O, jag har lidit

mycket, lidit af värk, sömnlöshet, fattigdom, omsorg

om de mina, men mest af allt har jag lidit af ett

anklagande samvete». Särskildt sörjde han öfver att

länge hafva föraktat allvarliga varningar och påmin-

nelser från andra. Bland dessa andra var en kamrat,

som älven plägade sjunga någon andlig sång för ho-

nom* Vi veta måhända, att den bortgångne var en

synnerligen stor vän af musik. Dessa sånger gjorde

nu ett djupt intryck på honom. »När jag hörde dem»,

i
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sade han, >kände jag * såsom väckelterop, som

jag icke bukta motstå .

Nu på Bitt sista åstundade han emellertid atl

blifva en verklig kristen och ville icke taga ett endi

stetr, som icke var fullt ärligt menadt Dock fick

han därvid icke genast smaka den inre frid, Bom han

sökte, och detta kanske juat därför, att lian sökte

den så ärligt. Ännu någon manad före sin död ut-

brast han: »O, när skall jag komma därtill, att jag

far frid med Gud! En tid hoppade- han ännu och

längtade efter att blifva frisk, im -t för att (i en nv

nådetid och kunna börja ett nytt lif, ett lif i Gud
Och därvid längtade han Barskildt efter ett rent hjärta,

ja, hade därefter en verklig hunger och törst, SS att

mau i honom kunde igenkänna en motsvarighet till

var Frälsares ord: »Saliga äro de som hungra och

törsta efter lättfärdigheten ».

Omkring en manad före han- död blef det dock

ljusare för honom. Efter att bafva halt en svar genom-
gång i sin sjukdom hlef han stilla och nöjd a tt fS

sluta sitt lif Och då man nu frågade honom, om
han ännu hade fatt i, ot hopp, Både han: Ja, nu
hoppas jag för Guds kärleks .kull. Men det är icke

mycket lör Herren att nu ta mig. eländige. Ack att
jag hade offi-at ät honom mitt lif i min krafts dagar!*

Men så mycket mer dyrbar blef honom nu den Fräl-

sare, han en gång förnekat såsom Frälsare, och hans

blod, som renar från alla synder. Han hade icke på

lång tid l). itt den heliga nattvarden. En gång för

län Bedan, da han det gjort, hade han därvid icke

förnummit de ljufva känslor, som han hade påräknat.

Därför hade han trott sig vara förkastad af Gud och

sedan afhållit sig från nattvarden. Nu var han tack-

sam att fa mottaga denna nåd och begick ihn om-

kring en vecka före sin död.

Barskildt tacksam var han ock för den kärlek

han fick mottaga från människor, »dag hade förr»,

sade han, »misstrott barmhärtighetens människor. Nu

känner jag mig djupt förödmjukad öfver att få mot-

taga deras hjälp». Han hade ock en synnerligt öm

omsorg om de sina, att de måtte lära känna Gud.

Och särskildt tänkte han därvid på sina små efter-

1efvande barn, önskande af hjärtat, att de måtte vaktas

lör de syndens vägar, på hvilka han själf kom-

mit in.

Sista aftonen före sin död var han ännu fullt

redifö ehuru svao- och lidande. Han hälsade då ge-

nom en besökande väninna till alla, som gjort honom

godt, och tackade dem varmt. Gärna lyssnade han

uti såsom förut till det Guds ord, som lästes för

r
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lilla bönbok, W *—»^
döende . Bn« ^ ^ ,, h,ra denna

sina^Mng- »O ^^ ,.„ u:llviss
,

STiSTi - - -*> hwv
i

d7
''l,,*, att I-, i den», el »a akapelae

ovJlkorbgt M-J v&rid8 Vighet. Hans

förnam enfoiw" w uwe

iflto urd vid detta tillffflle voro dessa: .Fa, Herr,

^tror. Och detta sista ord uttalade han med ett

särskildt eftertryck.

Sedan veta vi intet vidare af honom, men detta

;
ir osa nog tor att ännu 6D gång upprepa och pa

hoIlonl tillämpa dessa Jesu ord: >Den som kommer

till mig skall jag sannerUgen icke kasta iih.

Huru mycket mer skulle icke den Un ngne i

detta ögonblick vilja saga oss, om Lan kunde tala

till oss. Men redan denna korta skildring talar ett

mäktigt språk. Ja, - nom den talar han innu till

oss, ändoek han är död. livad vi sårskUdt därvid

ville erinra, är detta. Manne det är möjligt, att ett

sådant lif som detta .-kulle vara slut med döden?

Är det icke snarare sä, att just nu har det rätt bör-

jat? Men ma detta han- slut beveka om möjligt

någon bland oss att »börja» tidigare än han. Och

9

nM del uppmuntra dem som redan börjat. Och

ma det sa en gång kunna sägas om oss, då vi ligga

;l bar. icke blott: »han har lefvat, arbetat och lidit
,

utan ock, han har kommit till Jesus och dött i

frid».

(.Vid jordfästningen lästes Ps. 466: 3—8 i psalmboken och

Joh. 5: 24—20).

^HWG
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VII en k; i oders p

ag är fattio-

^;/;L f* f,"" WM» och förlossarell
(,//a, fördröj icke! -n

Ps. 40: 18.

Stor ar den nåd, son, har vederfarits en menni-
ska. ca hon helt, fullt och rent kan instämma

i dennaochdyhka erfarenheter af den' gamla fromheten Då
hvilar ock ett gudomligt välbehag öfver henne Tv
Gud ar en Gud, som älskar att bo när dem, som
en förkrossad och ödmjuk ande hafva.

Men ar denna nM stor. sä är den icke mincln
dyrköpt. Det vill med andra ord säga, att det steg
ar långt, den väg mödosam, som ligger emellan den
mre ställning, der man i sanning vill och kan uttala
en sådan erfarenhet af sitt inre armod, och den ställ-

ning, som tillhör menniskan af naturen, d. v. s. ef-

ter den fallna naturen. Ty denna natur bär i sig

högmodets och egenhetens rot, känner sig derför
stark och rik i sig sjelf, vill åtminstone så känna
Sig, och derför känner den icke det djupa armod,
som i botten, äfven under den mest skimrande yta,

vidlåder h värj c fallen varelse; eller om den har nå-

on känsla deraf, vill den åtminstone icke ärligt och

oförbehållsamt, stilla och ödmjukt vidgå det.

Det fullständigaste uttrycket för denna naturens

blindhet, sådan den visar sig, dä den hunnit rota
S| kr fast, afven på det andeliga området, och i mot-

w
11
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sals till nådens upplysande och öfverbevisande ver-

kan, ar det .»ni. som af Herren sjelf lägges i mun-

nen på en a\ de första kristna församlingarna med

uttryck, hvari den Allvetande uttalar den innerst,,

tanken och meningen i dess hjerta: Du säger (d.

v. s. du tänker): jag är rik, hafver nog och behöf-

ver intet; och vet icke. att du ar eländig och fattig,

jemraerlig, blind och naken.

Men en sådan ställning ar så långt ifrån Her-

rens sinne, att 1 fan framför den säger sig föredraga

en öppen brytning med sanningen, en dödens iskyla.

Den ar en lögnaktig mellanställning mellan Uf och

dod. som Han liknar vid ljumhet», ett ljumt vattea,

hvilket Han vill utspy ur sin mun.

Är det nu sa. är derför en frivillig inre ställ-

ning af armod sa nödvändig för att ega Guds väl-

behag, så är det icke att undra öfver. om den gu-

domliga kärlek, som icke vill något hellre an hafva

in lust med menniskors barn och meddela dem sitt

eviga goda. gör sitt yttersta for att bringa en men-
niska derhän. att ett sådant meddelande ma blifva
Honom möjligt, d. v. s. låter hela lifvet vara en för-

nedringens och förödmjukelsens skola, der menni-
skan skall lära sig af med naturens vanart och mot-
taga lärdom

, del himmelska armodets heliga barna-
k'<nst. Redan barndomen och ungdomen förelägga
OSS det första abed , denna kunskap. Och hela lif-

vet är sedan en stor bok af inre och yttre ord af
händelser, erfarenheter och lärdomar, pä hvilka vi
skola ofva oss att läsa rent en sådan bekännelse
som denna, jag är fattig och eländig. Icke minst
""i <l,t de sist* erfarenheterna af ålderdom och
bräcklighet, SJllkdfl!11 och p%a dödskamp och dod

en enna

en v liva talat, som

lv»Higa armodsst allniniJ
&>'

iu :ir os
til

sanna kraftens oc

ii* sä sko ni

11 efl annan, so

"in hvil

kel ig
in

t •

o fvei

ftoghetens si

m är n

ifver nemligen inse
nin" > *

1 s 11 utan att ega

gen menniska sin fasta

ri\illi<rf

r>

.illpunkt är trons
k' 1 vn annan

vi
nna

CCT ar lltt'Tckt i dessa
afvärt anförda språk: >Men Ifat^^J
Du ar min hjelpare och förlossare

fe '

,

FÖT™\ en
.

,

menn^a »ta» denna nya hållpunkt
OCh ändock nodgas at skickeisen att erkänna sin
^'" *****& då b]ir detta ett förtviflans tvuivma
öroll erkännande, hvarvid kärleken till det erna
förblir obruten, en karlek, som

i stället att söka sin
ro

.
den eviga kärlekskällans ui-grund. fridlös flyr

från denna grund och på samma gång, alltid gäckad
återvänder till sig sjelf. sökande hvila utan att finn,,

Derför gå också Guds kärleksvägar med men-
niskors barn ut på att i och genom förnedringen
föra dem till tron. Och derför är det så mycken
liuldhet och vänlighet blandad med Hans stränghet.
Derför tager och gifver Man skiftev.s. förnedrar och
upphöjer, risar och lisar, dödar och gör lefvande.

Och da allt detta n Ii n icke kan ske hastigt och

Rå en gäng. emedan derigenom det menskliga kärilet

skulle söndersprängas, likt ett glas vid plötslig hetta,

a delas det ut i små portioner öfver ett långt lif,

s,>m sä blir en vexling af ljuft och ledt, af mulna
°ch klara dagar, af vår, sommar, höst och vinter,

•ntill dess att frukten ar mogen.

Mången gäng" under sädana erfarenheter känner
vål en menniska. såsom om det nu vore nog, s >m
u,v >- hon arm nog och såsom trodde hon nog. Hon

/
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uttalar, så tycker hon, i sitt hjerta fullt och rent

denna bekännelse: »Jag är fattig och elände, men Her-

ren sörjer för mig; Du är min hjelpare och förlossare.»

Men det öra, som icke vill hafva andra toner ur

ett menniskohjerta. än sådana som passa för him-

melska instrumenter och ett himmelskt samljud, kän-

ner, att här är ännu mycket att -öra ; och så kastas

pä nytt den under kärlekens fostran varande själen

i lidandets och förödmjukelsens smältedegel.

Det är af sädana vexlande erfarenheter, som

den 40:de af Davids psalmer, ur hvilkens slutvers

våra textord äro hemtade, är en afspegling. Den
begynner med en tacksägelse öfver den myckna nåd
och hjelp, som själen hittills vederfarits. .Men derpå
begynner den på nytt att klaga öfver ny nöd, och

|

slutar så med de förhoppningsfulla förödmjukelses-
orden: Jag är fattig och elände, men Herren sör-

|jer för mig; Du är min hjelpare och förlossare.
Och till dem anknyter sig ändtligen denna böne-
suck: .Min Gud, fördröj icke!. Detta sista: for-
dröj icke,! uttrycker själens längtan att helt finna
sig uttagen ur det smärtsamma förnedringslifvet
och helt införsatt i det gudomliga kärleks- och
kra thfvet. Allt mera rigtas derför denna bön icke
blott pa den eller den enskilda hjelpen, utan pä den
sista fulla förlossningen. Men huru berättigadt ändetu ar sa dröjer det äfven i detta stycke ganska
l^nge. mnan en ren ton framkommer ur det egen-sinniga menniskohjertat Det är nf>mv •

*

ton Att Kl ff - .

nemhgen ingen ren

"and p " :
" * dÖde1

^ att— « «» alltlidande. Först det är en ren ton att önska sig helt

upp"vit

Sm

i

*" Ct ± " S
- ^ haf- ' «*«*5 ^Ituppgifvit denna egenhet, att hafva fattat den rena

\

5 -
ödmjukhetens och karlekens barnasume och attönska att vara sådan, att man kan

i H,tt ,

U

fahv.la i Henen, sin Frälsare.
*^ helt

Denna pa en gång s| bittra och dock ,å r r

så allvarliga och dock sa nademlla
v̂l^

äfven denna dyra bortgångna blifvit^^
jordiska qvarlefvor v,

, dag vilJa inviga åt 'den Sa
hvilan, sedan henne förunnats ett lif så lånet
det. dä det är son, längst, brukar förunnas it' men"niskorsban, Re, lan Moses har skrifvit lagen äfven
for en sådan läng lefnadsväg, då han i sin hö*.
stamda dödspsalm säger: »Vårt lif varar sjutio år
högst åttat,o, och dä det som bäst varit hafver. haf-
ver det möda och arbete varit.

Mången af de närvarande eller den bortgångna
närstående torde hafva någon aning om innehållet
och betydelsen af denna hennes väg, då de t. ex.
betänka, huru hon, från ungdomen vand vid ett lef-

nadssätt efter den förfinade verldens art, tidigt hem-
söktes af de djupaste sorger och förödmjukelser,
eller huru hon. begåfvad med den lifligaste uppfattning
och begär efter vetande och meddelelse, var under
hälften af sitt långa lif nästan utestängd från en af

vagarne till dylik meddelelse med andra, nemligen
hörselns. Ofta frambröt också hos henne i djup
klagan känslan af denna förlust och af att derige-

nom vara delvis stäld utanför umgänge med andra,

atven de mest älskade, hvarvid hon väl kunde be-

gagna dessa och dylika ord ur Psaltaren: >Jag är

ensam och elände» (Ps. 25: 16). Ännu en annan
s,da af denna väg ligger öppen för allas blick i hen-

nes tilltagande svaghet och hjelplöshet i den höga

ålderdomen, hvilket ofta frampressade ur henne dy-



utgång

— 6

lika suckar som denna: Min Gud, fördröj icke»!

Det är just hågkomsten af dylika hennes suckar,

som kommit oss att välja dessa psalmens ord till en

spunkt för våra betraktelser vid hennes bär —
vi som statt henne närmare än någon annan och

bättre fått blicka in i de underbara vägar, pä hvilka

Gud fört henne. Dock, Han sjelf allena känner rätt

det outgrundliga djupet, visheten och barmhertig-

heten af dessa vägar.

Att de emellertid icke saknat äfvvn sin ljusa och

ljufva sida. det torde icke heller vara så svart att inse.

Dit hörde bland annat, att Gud huldrikt drog henne

fram under fattigdomens dagar, om än <renom mö-O i> o
uosamt sträfvande. att Han i ensamheten lärde henne

värdet af umgåenéet med Sig och sitt ord, och nu

bringa sitt sista är icke blott såsom förut nära. utan
i det hem, till hvilket hennes ömma modershjerta
drogs mer än till någon annan plats pä jorden. Detta
var henne länge förvägradt af förhallanden, som lågo
i skickeisens anordningar. Men till sist blef det henne-
dock gifvet.

Och att dessa godhetens vägar icke varit for-
naives, att hon genom dem blifvit hulpen till trons
fasta hallpunkt, derom sakna vi icke vittnesbörd.
Derom vittna, förutom hennes mångåriga förtrolighet
"'-I Sin Bibel, på hvilkens titelblad hon för länge
sedan skrifvit de orden: den bästa skatt pa jorden .

7'
1 *»» "**»« bonerop till Herren sin Gud.*«** stilla talamod, som alltmera mtog hennes

väsende och den sista sjukdomen tedde sig såsom

;

C,1

r

n ' ,S

!
1

b;

;

nis,,- a ^rlåtenhet; derom vittnade
n-n.,,r allt den bd, mil ,Ue,hvar,h<>n under de sista

timmar, da hon ännu redigt

som samlade sin själs erfar ,

c meddela sig.
iika .

«4ct, i det hmt tilltal med hög r&* ^u ~'\
'.

" L non Pä ett'<** och starkt eftertryck upp.

s

läste (Åcn sköna versen

:

Nu all sorg
jag kastar

Som min själ belastar,

Jesu, uppå Dig.

Du för mig väl sörjer.

När som dagen börjar,

När den slutar sig

samt med särskild tonvigt de sista stroferna-
"Med ditt blod

Du, mild och god.

Mig frän syndens smitta tvager
Och mig till Dig tager.»

När det allseende fadersögat säg, att det
i henne

kommu: tdl denna bekännelse, då fördröjde faders
handen sig icke längre. Då kom slutet hast.gare
och den sista kampen blef kortare och lättare, an
hon sjelf eller någon annan väntat. Då blef henne
dödens förlossning säkert såsom en ljuf öfverrask-
mng af den gudomliga kärleken.

Om sa var, hvilken nåd har då icke henne ve-
derfarits! Huru talar icke då hennes ande till oss:
Prisen, med mig Herren och låtom oss med hvaran-
dra upphöja Mans namn! Dä jag sökte Herren, sva-
lde Han mig och frälste mig utur all min fruktan.
we som uppå honom se, de varda upplysta, och de-
ras ansigte varder icke till skam. Då denne elände
10pade, hörde honom Herren och halp honom utur

«// hans udd. (Ps . 34: 4
_

7 ).

Det ar såsom en sammanträngd tolkning af hen-
nes lifs väg vi till vår uppbyggelse i dag valt detta

u

o*

> -
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ord, hvilkct. dels till sin bokstaf dels ock till des

innehåll, vi, såsom sagdt är. mer an en gång hört

både såsom en klagan och en trosförhoppnmg u,

hennes mun. Mera vilja vi icke säga af det myckna,

som kunde sägas. Evigheten skall skrifva afven hen-

nes historia till att med förundran och lof läsas af

henne och andra, som salige varda. Det är oss nog

att här i detta ord hafva nedlagt hufvuddragen af

hennes lefnadsväg. att med detsamma "hafva sökt

gifva den himmelska moderskärleken ett loforTer och

att till hugsvalan för oss sjelfva och andra hafva ut-

talat det ljufvaste hopp.

Välsignelse och tack för hennes kärlek; frid öf-

ver hennes ande!

B

Barmhertige Gud! Vi täcke Dig för livar je själ,

som Du i din förunderliga vishet och kärlek förer
genom denna jemmerdal till Dig. Vi täcke Dig för
all den godhet och trohet Du emot denna din tje-
narinna gjort hafver i lif och död. Vi täcke Dig
för hvad Du genom henne såsom en länk i din stora
ekamen åt andra gifvit. Vi bedje Dig förlåta oss.
hennes medvandrare, hvad vi mot henne brutit och
rorskyllat. Gör nu ock hennes bortgång för oss till
en välsignelse. Lär oss att i vaksamhet förbida dö-
tiens stund och din härlighets uppenbarelse. Förena
o med deras andar, som äro gångna till Dig. Tag

ste il r en SaIi^nd. Jesu, Jesu, vår Fräl--re. bered oss till, upptag oss i din härlighet.

Amen.

^

/

vy

n
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Vid

Maria Elisabeth Hellstrands

graf

den 15 Sept. 1892.

\

*

angifves såsom

Dyrt aliad i Herrens ögon är hans frommas död.

Detta ljufliga textord, som ofta i Herrens församling

blifvit begagnadt vid de trognas öppnade grafvar, åter-

finnes i v. 15 af Ps. 11 G, livilken psalm i sin öfverskrift

»den frälstes lofoffer» och i dess helhet

plogade afsjungas af de första kristne vid deras älskades

jordafärd. Och då vi med ett ord af så lielgadt bruk

"inleda denna vår andakt, så må det ordet då allra först

vara oss såsom en i broderlig gemenskap afgifven bety-

delse af den hugnad var hädangångna trossysters minne

skänker genom förvissningen derom, att hon intagit

plats såsom en länk i kedjan af de saliga själar,

som lefva hos Gud.

Dyrt äktad i Herrens ögon är hans jrommas dod.

är en väsentlig åtskillnad mellan menniskors sätt

Guds sätt att se och uppskatta livad som är stort

ucu värdefullt i verlden. Men endast i den man man

värderar en sak, rigtar man sin uppmärksamhet pa den

lägger den på hjertat, tager sig af (W ochJ«£^
då äfven i detta sistnämnda hänseende öseten gr

mellan Gud och verlden. Hvad verlden gör nrycken

affär af, det beröres Gud af endast såsom pa afstand,

e
oss

sin

Det
och

och

t> +



och tvärtom livad som gar Guds hjerta och himmelen

nära det är för verldeu af liten eller ingen betydelse,

såsom det i Psalmen (138: 6) heter: Herren är hög, men

han ser till det lå</«, och han Mnner tim högmodige

fiermn ifrån. Tv livad är väl i motsats mot »den hög-

modige» detta laga- annat än just Herrens fromme, de^j •* r —

^

hjerteförringade, och den sak, som de hafva att bära i

verldeu. Och har han följt dem på deras väg med sitt

öfvervakande öga, ja ända derhän, att ock deras hufvud-

hår varit räknade, huru skulle icke hans deltagande med
samlad styrka följa dem vid dess afgörelse, vid målet,
i döden,- ehvad de då hafva att utgilva sitt lif för hans
namns bekännelses skull eller att i tro till hans ord med
tålamod och hopp gifva det under den dom, som han
för syndens skull fällt öfver hela vårt slägte? Hans
hjertelag, hans trofasthet sviker icke, och, utseendet inför
menniskor må vara hurudant som helst, det förblifver
dock visst: Dyrt aktad i Herrens ögon är hans- from-
mas död.

Men likasom den, som med håg och sinne tienar
redden, helt naturligt tillegnar sig det åskådningssätt,
som gäller i verlden och hvarmed man kan vara verldeu
till behag och komma fram i verlden, så tillkommer det
mycket mer den som vill tjena den store Guden, him-

-'^-1. jordens Herre, och vinna en plats i hans

ed\v fö
8V?rtr0gen med hvad det ar som han

o "I t VÄehag T ned tiU 1- J«den
f
hvad det

r , Znt f
r med SU1 högsta karlek* deltagande,

n ' Uml if /TTn ^ att man *« alltni huds hf oc-h Guds tankar, till afi «* «&**

are kallt vatten.Men vi få ioVp a??- *.
a*aiii xam vatten -

akta b«W hvad f4nd nW
3

1

°SS S
J
eliVa

>
att det att

lå*a Big i lifvL V ^ 0ch ftt af en sådt
8 U [ be8tän"nau, det innebär en

an öfvertygelse

en stor oinhvälf-

, llIlg ,
en menniskas l,,erta o,h sinne. I grunden är det

icke möjligt utan såsom ärjunge till den från Gud
eget sköte ugangne Menniskoson som redan härnere a
1 W 8jel

l A *
^

n
11

? den ^mäktige Padren
välbehag, och detta i allra högsta matt då, när han Hk
en missgerningsman hängde på verldsförsonin-ens kors
der han just var föremål för den djupaste bortkastelse
från verldens sida. Men när verldens Frälsare så hlifver
förklarad såsom Guds Lam i en själ, som känner sin
synd och omvänder sig till tro på hans namn, då grund-
'-

- själen, i lärjungasj alen, obemärkligt såsom af
den stora omhvälfningen och tillströmmar allt-

makt att genomföra densamma, trots den mot-
ström af verld, som både inifrån och utifrån möter.

Denna nya makt af en inneboende, verldsöfvcrvin-

nande hänförelse, den är intet annat än Kristi kärlek

om hvilken redan kärlekens sångare i det gamla för-

bundet har sjungit: Kärlelan är stark såsom döden och

dess glöd är brinnande, en Herrens låga, sä at t ock stora

ruffen icke förmå afsläcka kärleken efter strömmar for-

dränka honom (Höga V. 8: 57). Det var den kärleken,

som kom a/postelen att, vid tanken på de vedermödor,

bedröfvelser, lidanden utan tal, som öfverhopade hans

lif, dock af en frimodig ande utbrista: I allt detfa öfver-

runni ei riJcligen genom honom, som har älska/ oss. Och
denna samma kärlek är det, som, heligt både i ord och

tonfall, har på vårt språk bli fv it sjungen i en sang, i

hvilken vår hädangångna vän funnit ett kärt uttryck för

sin innersta erfarenhet och med hvilken hon derför äl-

skade att nära sin andakt. Den lyder så:

»De heliga blickar, som Jesus mig ger,

De såra mitt hjerta,

De göra mig smärta,

Jag brinner af kärlek, jag gråter, jag ler.

Allt eget min själ

Har budit farväl;

Jag är icke mer,

Blott honom jag ser».

>
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I)(l , ;ir trosföreningen med Herren, som har , sm

innerlighet, styrka oefa Banning uttalar sig — denna

underbara trosförenhig, som, bvarje gäng den a nyo

fralDtrftder förverkligad i ett menniskohjerta genom Her

rons Ande, i.r en ny uppfyllelse ai Jesu ord till sin:,

lärjungar: Jagar vinträdet, I ärm grenarne, och af detta:

Jag i dem ock de i mig; ett nytt vittnesbörd om Her-

rens lefvande QÄrvaro i sin torsamling intill dagarnes

ande Och Ben, käre kristne, hvarje sådan uppfyllelse,

bvarje sådant vittnesbörd är någonting stort och dyrbart

i Guds ögon,

i sin egen person, det är han afbildligt och
tv hvad Kristus i oändlig Guds kraft är

infor Gud
efter hvars och ens fcrosmått i sina lemmars, sina bröders

och systrars på jorden. Hvilken onämnbar frid och

lycka, nåd och ära alltså for ett fattigt menniskobarn,

en arm och eländig syndare, att, rättfärdiggjord genom
t mil och renad i det dyrbara blod, som allena renar

frän synden, la sta i trons förening med sin Herre och
Frälsare, vandra och verka, lida och dö uti honom!
Ingen af oss, säger derom den store apostelen i sitt ocb
Ina medbenådades namn, ingen af oss le/ver för sig
ir/f och ingen dör för sig sjelf, d. v. s. för sin egen
kning. Ty lefva vi, sa kfva vi för Herren; och dö

vi, så dö vi för Herren. Ehvad vi nu lefva eller dö,
sa land VI Ucrrva ////.

u " eger nu dm trogna spden sin inre lycka och
'ti stora lifehopp endas! i sm förening med Herren ocb
«»«n for hans räkning, då är det henne ock godt att
adast i Herrens stund och gemenskep men icke såsom

al sig sjell , ;i | ;l ooh vittna derom. Vår vän bar i Au-
bos lydnad troget Följt denna ofta i Guds hus förbi-

sedda regel och Jerför ock fått af Herren sin stund, då

?
e wdet skulle pa |,,m »e besannas: Jaa tror. dnlör

,••"'" -""ii sa nar hennes bekännelse varit
'"• t,kl med fve im , bögknstliga sannbgsmärken, hvilka

innerligen
höra tillhopa och ömsesidigt ifylla hvarandra

och af hvilka vi bafya mycket att hemta hade til] )

gtraffning ocb uppmuntran, om vi fatta dem rätt.

Det ena var en klar och fast medvetenhet om det

lif i och af Kristus, som faktiskt hade kommit till stånd, i

en
medvetenhet, som öfverhufvud, när den uttalar i

öppen bekännelse, ovilkorligen bar ljusets uppdagande,
sanivetspröfvande natur uti sig för dem, som den höra Ja

livar helst en sådan lifsrealitet uppenbarar sig, der app-

drager den genom sitt blotta öppna framträdande en gräns-

skillnad af ingående ocb allvarlig art mellan tnenniska ocb

menniska, mellan den lyckliggjorde, som står inne denna,

eh den som, vare sig såsom en ännu svag eller b >m

eD i sitt innersta främmande, siar utanför den samma.

Det är den obevekliga gränsskillnaden mellan helig-

hetens lif i Kristus ocb verldslifvet i dess inre svag-

het, tomhet, synd ocb fåfängligbet.

Det andra af de tvenne sanningsmärken vi omtala

är uttryckt i det tillägg, vår i Herren afsomnade gjort

till ett" uttalande om sin vunna lycka, i de orden: »I

fån alla detsamma, när I åstundeu det». Det Ligg i

denna försäkran till efterlemnade vänner en bog i

vissning om värdet af det undfångna goda och en tröst

vid den känsla af skilsmessa, som besittningen af ett

sådant godt innebär, men tillika och i all synnerhet e

kärlekens inbjudning till delaktighet af detta samm

goda, ett himmelens löfte om dess ernående visserligen

under en förutsättning, ett vilkor, som till hdlo haidar

helighetens karakter — »nar I astunden det
,

ne te

det 1 men som dock möter i en iä mild och äbkhg

ger det till sig såsom med vidöppna m • -—

-

trosmoderlig ömhet, sådant är konstverk df
Anden. Hv

vår vän därmed velat säga, det var ungetar de ;, I *n

ken icke, att det beror på någon Eörman, hvwmed

innntör andra vore gvunad, att jag nndbi * nna -

ocb frid, som jag i Herra nom för eder uttnlai, tion.
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del i det gemensamma
xas dermed endast bar utfåti min _

fvat It oss; tron att grunden
Kristus förvar..-. ------.

.

jag utfått den delen, icke varit någon mm
värdighet, utan blott och bar! det, att jag

"
' " fått göra mig beböf-

vande, på de va-ar han fört mig i tiden; och våren

förvissade att mycket mer då den samma lyckan i denna,

ordnias skall vederfaras eder, då den så vederfarits mig

goda, som

nertill, att

dygd eller „

varit beböfvande. att Herren

fört

i min svaghet.

Det»I fån alle detsamma, när I åstunden det»,

ligger verkligen hela salighetsordningen, hela himmels-

konsten i detta enkla, men ur Jesu gemenskap uttalade

ordet. Och var älskliga trossyster har sjelf bekant denna

salighetsvåg som sin, då hon vid ett tillfälle sade till

några närstående yngre vänner: »Jag är så liten, så

liten, att I icke kuiiuen tänka eder det; och Likväl ön-

skar jag eder, att I voren så lyckliga som jag». Sak-

sammanhanget mellan det nyss anförda, helsningen till

vännerna, och detta senare, sjelfbekännelsen, är följande:

Ingen åstundar livad Gud har att gifva i Kristus annat
än den beböfvande; men att blifva i anden behöfvande,
det är att blifva liten, blifva såsom barn, till himmel-
riket; och detta är visserligen en förringelsens, förödmju-
kelsens väg. Men den nåd man» pa denna väg undfår,
barnaskapets, trosföreningens nåd, den fyller hjertat med
en lycka, som är obeskritiig, en lycka, som är det hasta.
ja det enda verkligt dyrbara, omistliga goda, man kan
tillönska hvarandra. Och att, när Herren det gifver,
t ritt bekänna en sådan undfangen nåd och lycka inför
menmskor det är då att bekänna Guds ära, det är att
haiva sin berömmelse i Herren, i Herren allena, och är
sa långt ifrån att innebära någon skymt af förhäfvelse,

sellie
m b 0dm3^etens <><& barnasinnets be-

Men det är tid för vår röst att tystna.

med ii'"}
Vai

r ^Tn för dei1 nåd ooh ^stran, hvar-

ulndTi^ deDUa Vår at' 8å långvarigt sjukdoms-^uule pmlvade men nu så härligt förlossad! och i hans

|ri d inbergade kristendomssyster, Lofvad vare Herren
U)V de rikliga vedern.alen af hans Andes nåd och när-

v:iro ,
mod hvilka han, henne till glädje och oss till lär-

dom, maning, tröst och uppmuntran, välsignade det sista

skclct af hennes väg i tiden, och sålunda, i sin tide-

hvaviven igenom lortleivande trofasthet, inför

Stadfäste det urgamla, vid så mänga hans bekännares och

heligas grafvar uttalade ordet: Dyrt äktad i Herrens

ögon är hans frommas död.

1

vara ögon

Upp. B. U: 13». Salige aro de döde, som dö i Her-

ren härefter. Ja. säger Anden, de skola hrda sig från

sina mödor
}

/// deras gerningar följa med dem.

"Tu Klappar ja<i med händer".

(Jamla Ps. B. 131: 10.

O
0*< 7 :f""

/Väl den, i Herrens frid

Sin jemmers boning lemnatl

Bland tusende Guds ba««fcar han sin sälla lott.

Han slutat har sin strid,

Hans (klen Gud har hämnat:

Af Ärans Konung sjelf sin nådalön han fått.

Han evigt hvilar
v

Der inga pilar

Hans själ och vunna fristad kunna nH.

Med ingen tanke mer
Till tidens nöd han ser:

Tacksägelse och lof till .Gud, det är hans kall,
.

Hans dag, hans natt, hans Inst, hans lek, hans möda all

Ack, ack! en gång, en gång
Skall något saligt hända,
När stunden inne är, Gud! för min häduufärd.

Då tager verldens tvång

7
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Och jag bhr aldrig mer

Den sköna våren

Tnoår för fåren,

fiS[ £**> och Kristi rike, -ler

Ej mera jonlens nod,

Ej mera tårars bröd,

Men helig rikedom och sahgt ofverflöd

Och ingen ovän mer och ingen synd och död.

Cul rare tach som gifver oss segern genom

Hem Jesus Kristus (1 Kot-lö: 6). a

0+

& *„, X.

yJ2.9f8?„.*.-d s,e&*

£~

fr<*~ 'Q**.

7

£>

Stockholm, Nya Tryokeri-Atiebolaffet, 1892.

*£ «***/ fr<*£*r <±

mrftm

ill minut nf t ti nUM fk*%tt.

(& x a i t* t

IjålW i (toffla tiijvlimi ben V> ORf. 1880

o benne elönbc rojiabe, l)örbc pottorn fetten orf) Ijalp

i
Ijonom utuv ali tjanä nöb. 3 bceja ort, (pitta un

•: återfinna i ©attnt* 34:bc pfalm, tyst ben fonungShge

•'

totSfcätaten till befj för menniftorS 6tidar botba mftbo

terfnat förloppet af ben räbbning, raoilfcn §erren3 &anb uppcm

oarligen låtit honom »eberfaras, bå tian [åfotn en fattig lanb*

flotting irrat omfring i bet främmanbe, fienbtliga tit.|tcertanbc .

©amib fotte ide häraub [ig ftelf, han begärtc .de fafangl.gt pnS,

utan h.oab t,an åjuftabe, t,mab han få innerligt ajtuubabc be

töar att upphöja ftmw, fom på honom fövTjatt.gat ,.tt namn, od,

att uppmuntra eder inbjuba fina bröber od, ,mb,o«nbrare <
,em=

uverbaten titt att t,oppa3 uppå fetten o* i all nob förtro) to
,

»

honom. 3* fåbant är en ©ubs metratflaS foerta. W ijto

ide i f jelfroifthet
titt fig ©ab§ böra gåjuun', »are pg yotutenS

etter nåbenS tpoarfen utoedeJ eller mtoerte*, utan be ga
ftrm. i himlen *» 4 j^*»«JStS

*.
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lemmarna erbaHa jin anbel af ben upptagna näringen o* bevaf

roebetanridaS genom blobomlowet, få mottaget od ett abant Dicrta

enbaft [atom en lem i famfunWftoppen ben gubomhga roälger-

ninaen odi ftöjbat p9 «*«P j förbinbelfe meb bet lie la öfroex

benfamma, men taget berföt octia bet Dela* btobetliga mebmettan

i anfptål för att i tacf od) lof funna Stergifma ben unbfångna

aåfamn St Menen, $rifcr mcb mm ©emu, udi latcr ofj

meb linmraiman iippijöja |an8 namn. la jag fotte ©er.

ron, fumrabc lian mig od) frålfte mig litat all min f nitton.

2t jom upyä honom fe, be marba uppliifte, ori) beraö an-

ftgtc loorbcr itfc till jTam. 2a benne eläube ropabe, ljörbe

Ijonom öerren, od) Ijalp ftonom ntur all |mt8 nöb.

Så må ba od roi, förjamlabe Jtänbet od) uninncr tid ben

btjra bortgångna, infot luoilfenS ftojt()t)bba ttri ftå, i benna ftunb

rigla roårt finne till en ftilla, men, ont möjligt, Ut fänflau af

ben ömma famfunbSgemenjtap, jom i Wjriftu» är, qvuäöanbc tacf*

jägelfe för ben nåb, jom Mifiuit tjenne gifnxn, od) t l)enue of}

alla. 2a bcime elänbe ro^abe, ljövbc Ijonom £>crrcn, ori)

fjalp Ijonom ntur all (jans nöb. Se ber ben gubomltga mal*

getning, [om roi framför be många anbta, Merren unbet en läng

lefnab t)cnne beioijat, färftilbt bafme att il)agfomma od) tatfa för,

ben roälgerning Ijtoilfen l)on, om eingfytenS (tömma funnat göta

fig ljörb, till fettens ära od) fonbateS uppmuntran att nalfaS
bera* jjtalfate, fa gerna ftulle urilja Ijafma utropat inför aö
roerlben. 2åtom ojj berför unbet nägra ögonblief taga i betan*
fanbe, bjroab betta SJawibSotb fager ofj

— bet är fäjom en ur

JjenneS eget bröft tagen befännelje om ben roäg, fom Ijon gätt i

bet forbolba, od) om ben nåb, fom blijroit fienne uppenbarligen
bemijab.

Saftan menniffolijroet i ben närroaranbe wctlbcn, änba frän
maggan od) intill grafroen, atbrig fafnar fin nöb, fa är bet boel
9os be riefta, fennetligen unber Wfans o$ mSfotagtenS bågar,
|a mt)c!et |om gör, att nöben ej rätt blifmet fönb fafom fåban.
Elan njuter af ©ub§ gåfro

"

"
*«** r:c A3 ;.. ~v 3"'-j0r l naturen, man mättar fiq meb bet
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CÖer
'
om man * Oat tillfälle bertifl, fäIjoppa n an bod pä roerlben od) tror pa roerlben, (,oppa8 od)

«« l)on en annan tib ffatl ffänfa ben tiUfrebéfiäHclfe, fom
tror

k

3

hon för SgonWMet ffrnefat. Sngenttnfl är bä meta frammanbe

K mcini fan än bet, alt Ana Sig M be elänba. Rm anbva

ib« tomma, bä mcrtbslprian obagolägger falftheten of fin n>an«

»a» bä ncdMNDKt låter ben, fom b^ggt fitt fyxi pa betfamma,

ömma po ftam, bä befpmren fafom mälbiga matten t,opa fig ori,

hota att förbvänfa ben btädtiga fattoftcn t fina böljor 3Mben

ton nu i* unbanbölja«; ben tnjder ori) tränger pa alla ftbor.

©Od ben ma tnjria ori) tränga I)um fom Ijelft :
t)ar man ide art

(ia att böja fig unber ©ubå i benfammo fig uppenbaranbe tnagtigo

honb, icfe tärt fig ott fatta fin nöb i fbrbinbetfe **&&>
genom innerlig botfärbigtjet, irie lärt f.g att i fin nob fe MM,
fom man l,at att upptaga ori) bära - ba t,orer man trots att

in betrpatpet, ännu titt beäfa l)etlnegba, fom ingen gubomlig la-

lare befiBfmo, Ml titt be elänba, l)U»ilta§ rop fommer mfor foub

i l)immelen, fä att t)an pa bem uppenbarar fm magt ori) fralfat

bem ur att bera§ nöb.
_

SJlen Mimot ben, jom rolb be mBtanbe lefnabéerfarenpcterna

lätit fig af ®ubä orb ori) ©ub§ Inbe BfncrtggaS om |m fpnb ori)

innebo nbe f
örberj od, fom i tänflan beraf Wifioit bruten ,

Sta, få att l,aJ infor ©ub ingenting är eller eget »t. fig

ef ori, m b fin lungranbe od, tbrftanbe fM begär l,anmanbei

a till naben allena, ben i SifuS litjriftué åt åtta fattiga fpu»

bare IZZ näben I,an piltar magen rätt till bet r.te, fom ar

ätt ä b S od, frib ori) fröjb i ben tjelige »nbe ti, ben magen

na nfl eacn berömmetfe utbtottabeS mag.
P

Va g bm, fom i en mertb, futt af ide blott uppenbar ,nb

od, ortttfärbigM "tan od ffeifmiff^!^L3^Su

fSlfnbe ietftännebom !
©alig ben»^^Ä^

caet fotfäRe m b fitt bjupa fräléning?be(,of, meb fitt 9ungranM

,%-r-M
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(numliertujlieien, luoilfe" i 5efu* Qcifhil hav bppnoi filt mobci

»ga [töte [dfom en tiiifiuft |5i elanbfcterol innu; [alig bon fjäicn,

h, bå [jon ,beiuie riänbe", ropar, få
inner henne fcerren i him=

melen od) Melper benne — od) fyoarur? 3(fe ui ben eller bon

cnftilba noben allena, ulan ar all Ijfliuc* llöb, ti) (jait tnnn Ijcnnc

ren ifrån fonben uti filt Mob, tian rättfärbiggöt Isenne emot allt

lmmb [om aflaaat lieune, lian gifroet jin (jelige Hnbc in uti tjemu

hierta till ett infegel ra fcrnteå barnaffop (joS ©ub, en unberpant

på lieime-} orfdrätt till bet tunga lijtoet, od, bcrmeb är bå ort

fjelfroa böbllibanbtt forroanblabt, nöben i bef; nöb borttagen cflet

ajorb till ett mtbel fot frälsningen* uflänbning, mebel för ben

fuOfomliga ^arliggorclfen i öutbv rife.

Sten lära bortgångna, (mara fallna fjrjbba mi i bag bjuba

bet
f
i fi a fanuål, tja v — tiri aro bcrom i \viianom od) af i,enue

egen mun forrotefabe — funnit ben mag, tnoilfen roi nu i några
förta brag tednat; l,on liar unbfäti böntyöreifen af tiimnuicn odj

blifnrii rabbab ur all fin nöb, [åfom herren bet [jelf genom l,en=

ne£ böbsbabb nogfamt betygat o di be [om mib benfamma marit
närwaranbe toäl funna meta. ffiar bon t jitt matt en fmärtotna
mobcr, pd bon, i förtjåQanbe till ben ide

få ringa »ibben af
bet Ijenne tillmätta merraingSfältet, mångfalbigt imbtannaS libS*

hfmctä lutningar, mafte f)on allt inKQ ett bjertlioanbe, [om ide
mer lat [ig tjcIaS, fdnna for-trncfet — nu är hon uttagen ur
nu |m nob. C tåliga lott, o eroiga [fatt, o förliga mål, i lem*
forelfe rnoanneb roägen* möba, om än bitter nog, "bod ide är att
nämna; miom bet i en af roåra fijrfopjoimer orf beter:

,M, för ja liten möba
&»ab förlig lön l)an ger!

*« flall ej ()jertat btöba,

6j ögat gråta mer".

atam^Ltåu *? bort9än 9nas HäÖfmnbet od) anhöriga,

pa iorben h T 5** farIcf i öub* orbnin9 fel älffat
> !«*. bet alffar ben od, et)Uru renare od, fullfomligare i

5

bon liimmelfta »ettben. SDien bä få är, lätom of; ide folier

förgäta bet förpligtanbe i ett fabant minne, en faban gåfroa; [atom

oft ömt od) troget hjfjna till ben berifrän cjäcnbe maningen att

jöfa bet ewtga a,oba, fara efter bet fom ofioan till är, od) afbö

of; fielfiua i (^riftuS, ben för of; foréfäjtc gräljareu. —
Mil fift, bröber, må »i nu meb förenabe ()jertan uppfanbn

tadoffret för rjenneS (örlofming till ben eioige ftabren ger om mar

fcerte 3efu8 £r)rtftu8:

JUi radie Mg, o Tjerre, att öu Ijafiucr l)ört öen elånbas bön, när

hon ur bim»ti lopaöf Iill öi«, od) att bn ljudit Ijenne ur all hennes

KU- n»i taAe Dia, att ou mirligtt bitt namn på bin tjenarinnas

tiithft; ini tariie bia för allt Ijiuab Qobt bu för tiben oiort of? od) manp

arnom henne« tjrnH, för ben uupUnaoelfe bu o|| aif.uit genom til Ijmob

af big morit i Dennes lif, od, framför allt för bet uppmuntranbe fore=

bömet af Dennes Faliaa m, i Dmitlien bu fjelf, o I,erre, Ijofmer talat

iill or; af Inmmeleu od, genom IjmaM minne bn låter meb en huf »««-

nmidielfe ja meb något af bin Smorbes mälluht uppf.jlla bet tomrum, fom

L eftedemnat i unna Diertan. l«oö Hon i*e mera förmäbbe ber l,on

L i fin biupafte manmogt, bet l,«r bu förmatt genom l,euue: be-kanna

bin Danb, fom förtosfar be etänba frän allt oubt od, fralfar bem ttll oitt

Dinunelfltn rike.

3Ja, amen, (5ub nytre lodi för f)ano outfogligo gofma.

SBlanb forger, utan tal,

3 benna jemtenS ba\

®en törnbeftröbba wägen

3 tiben är belägen;

mm Öub be fina feber

$ för fin näb bereber.

't

Ij

gör forgen, Hmtta, t)fa,

SBtir gläbjen eioig ber:

©om gulb i elben pröfroaS,

@UbS barn i tiben BfmaS:

6ä fiälen, from, botfärbig,

®ubS nåb af nab blir märbtg.
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Som lin,, Sbc, £

^ »«n! i fribtns Binbct

•* "I be eioig,
fjû

* in
»f bit, fin, 1|lllb/

?*W Dora roftcu

f"»n molnen ii„.

»t^Ott 8

hu f ""f wib f„

«f* lillfilh tfn.

l.

#rifttrog

frftti mob.

3tär fnavt bilt ftoft far ro

$)å gar bin jjäl ett ettrigt

3 fjiinlen ber.

Du parabié! Du fälla t)immelrife!

Serufolcm! Du jtab förutan life!

Der Ijufet fjelf, ber ferien fjelf är fot,

Der, l)elige, i ftba, fyuita fläber,

<pan§ prefter fta för ®ub, fom alla glober,

Jhing Sambeté fiol.

tforöbrutna jjäl! ber ffall bu tymla finna,

S{är jorb od) merlb pä $errcn§ bag {örbrinna,

Om t)är på tnerlb ocf) big bu fegra lärt.

3 ettrigt tof, mcb palmer uti Ijänber,

s
)ltt pr i ja fegrettö ©ub i fribcnS länber,

Sr big beffärbt.

2.

9Rht aläbjc i cnngljet.

„£t) f lappar jaa, meb (jänber.

©amla $f. ». 181: 10.

SBäl ben, i $erran§ frib

6in IcmmcrS boning lemnat!

$lanb tufenbe ®ub8 barn fjar tjan fin fälla lott.

§an flutet Ijar fin ftrib,

§an§ öben ©ub ()ar l)ämnat:

s

itf ärans honung fjelf fin näbolön tjan fått.

$mn ettrigt Rullar

Der inga pilar

SpanS fiäl o$ tounna friftab funna nå.

Titti ingen tanfe mer

£itl tiben§ nöb fjan fer:

Sacfjägelfe orf) lof tifl ©ub, bet är t)an§ fafl,

ÖonS 'hat, l;an§ natt, &<m§ luft, Ijan§ let, fymS moba afl.
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en gång, en gäng

Sfall något faligt Ijänba,

Wx ftunben inne är, ©ub! fur min fiåbönM wW tager luerlbcns tmång
WXmfarb.

En gob, en erotg änba,

04 jag Hb albrig mer i Safofe 6o{or f

..

S)en f!8na roaren
J ,norb -

Sngår för faren,

©ub* ^arabis od; K^rtfti rife, ber
6j mera jorbcnS nöb,

Sj mera tårorS bröb,

w^WB rifebom ocf; emigt iJfaerfBbC
* "»" m™ «« od

} ingen
fo„b orf, b »h .

I

2>*t fifto fnnun(:

®«b§ trofast
3 emigfyjt

gte ofl bin möbo.M
, Sefu mcin!

*" fefww än,
Au nr

»j f)o§ be bobo.

'M "°""'
"»«.«,,„,,,„;,,„

,,,, 18; -
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Sång, framsagd till vår nu i Herren afsomnade, saliga moder,

}*ni I)rmir<i .Brriiiiuw, föbb Dmffrli,

vid hennes dödsbädd.

Du, t
* * *

om jor mig

pa forfete ftig

dill (Bub bar bebt 0<$ roafat,

2(f forg nebboib,

Bocf afitib nöjb,

Lva- allt ror mig iöriafat!
r ^* f

£i mera bär

T^n, bulba! al-,

Blott (wab b» »ar, iag minne».

Äj mober* bröft,

)Bi mober* röft

#ö'r mig i roeribeit finne».

Ätt biertelag.

Som, mcv fin jag,

loar faut min froib od> fmärta,

cSor micj bu bav.

tHct ! fdbant n>av

Ditt tärlef*fulla bjerta.

Äj ftunb, ei bag

©att fram, bå [a

g

Bin bulbbet q föriporbe.

ITu bort bit gätt,

£orr an jag fatt

Dig tada fom mig borbe.

lärbe.

(Bubö bi?ra bu b

3 bön tiU (Bub

(Dd) 3cfum bu mig

Slleb färlefs banb

£>u bröt be banb,

©om mig i irmbeu fuärbe.

(Bilbe trofaftbet

3 emigbet

25elöne all biu möba!

2icf, JefM luän!

Du lenoer än,

£u är ej blanb be böba

»

illa i min p
Sorwara* roäl

Det fifta orb bu fabe,

Da, nära träbb

(Lill plågans bäbb,

pä mig bin banb bn labe:

Pa Jefum tro:

han ger big ro

3 alla (ifmete oben,

©<$ belig frib

3 bitter ftrib

clM) tvöit i blefa boben.
*

foan* for* upptag

Som biertatö lag;

Det är att nab oé ära.

!Hf werlben trött,

^c\\ fomuar fött,

»©om faerrans Änglar bära.

Hn/ bob i bön! . .

.

<b\ib är bin lön,

Hi näb, i fribetis länber.

Ulig n?ittne*börb

^itt bn är bör b

Ditt minne ännu fänber.

Cär, 3efu! mig

Pä forfete ftig

Sä wäl fullänba färben.

!Hf bin miffunb

3 falig ftunb

iltig tag frän benm luerlbeu.
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STOCKHOLM
rilTCKT hms NYA TRYCKEII-AKTIKHOLAGKT 1897

Må jag få dö de rättfärdiges död, och blifve mitt slut

såsom deras! 4 Mos. B. 23: K).

Dessa ord innehålla en värdig önskan infor en

bår, hvarest vi ju påminnas om jordelifvets vigt och

betydelse. På lifvets slut och utgång beror ställnin-

gen i en kommande verld. livad vi upptagit i anden,

livad som ingått i vår varelse såsom tankar, rörelser,

afsigter och begärelser, allt detta bildar vår invertes

hjertemenniska. Och af den menniskans beskaffenhet

beror, hvad vi hafva att vänta efter detta lifvets slut.

Kortare kan nu icke en säll och värdig död be-

skrifvas. än så: det gäller att dö som de rättfärdige.

Att blifva en rättfärdig, det är sålunda förutsättningen
för att en gång få en salig död. Och icke behöfva
vi, om vi annars fattat något af den kristna trons inne-
börd, leta efter svaret på den frågan: hvem ar då
rättfärdig? Rättfärdig är den, som funnit syndaför-
låtelse och lif i Jesus Kristus. Har menniskan kännt
evighetens kraf, har hon kommit på skam i sig sjclf
med allt sitt eget, har hon blifvit grundligt utblottad
pa egen kraft, egen visdom och egen berömmelse och
har hon som arm syndare tagit sin tillflykt till nåden
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har hon blif\ Itfardig \.
,,

h klippan I Då .,, Ihi „
11 ,n {

' '• den s&lundii i

l

in un Kr .1 u

nniskai] i I, t |; ;lltI

Ii utbildas i |jf
.M,

!li djup

h "I ">" hjertnt ml formar
utbilda,

i |ei, ef,er ^ (||

1,1 '"i"" 'laka rehaiK n .i. n ,

Ii i vinn. Ht k

"
'

' n. 1 »i. Isen den
k

;'' <"
' 'Ht u. * all. ,

|,

kli" K bUli K tus blifver Bvndarens all.

„
.'"' ' död är ii död Dödei

'
l,loU "'I fullare h rikare ond. rf

'' 1 ' l,lvi ' DödenSai »g den Hr
1 e" k

I'
1 '

'
h o Buner

I Ma den nya lifsr
1 Kl i" ! nnat varil in en bei lels.

;l

." u
fa " ( >l'ka långt komma de riui ••

r Kr kan hinna blifva mer
i"';-

,l "'" h *«gladl Men evig*, ,,,,,1,,, är dock
'i'

'

" blif, inte( annal än födeke till
'•'

. lil\
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r s ; "'' k ''i"u
' rättfärdig mana etofl

';'"'. k ""' »lid- ..väntad! h toeh la. Han
'Tade

! " I- wbetarnmm. I, f,,|| <u i„ )k .

'

'"'I'
'»'

'"• aUtifrån ungdomen både van.
"

V;'"' ln "- ""• ,il " 1 - "»aigte i Krietus J
i. Bom finge blicka in i hans inre , rid, kund.

iS?t dn "tfKrieti bUd. Hans lina. äd
P" «"«M bar omieakännli ,„,, „ llf «, a. < rad

fl

helgad och Ii ' !
'

• l "sns Kristi n !'
'

llJM mII i ( le h in ick< blott * ..,,, , ,, med

inkons kin rarta ouifal I öl

n Ht .in ea i i- 1 tilifveti ntrura upp

i.pr,-!, ii der i fruktli udo tro inplantad sanning

,„.], .|il'Ih tsbild Krist loin i v honom

i
Ii i hel lii niiii ml i«l i 1 ii

\|. o Jen l)lef för honom tillika en hel <|»<'culution,

och 'i hvilken den foi si tid inden »kte i i in

till lösni tillvaroi djupast |>" mal lian

i kände kundi aldr frän ti ifvets djupa

.in rund. < >ch n lar man lika jordl m
hos honom möt i i n pen och fast lilrostandpunkt [»ii

grundvalen af Jesu lefvandc föl imli m unla tro

och i Innelse Han \ -n alt äfven j-a tänkarn).

Ii skilja mellan Krislus och verldeu

Just derföre att and< blick . rei I af bättring

i sökte allting i «l i entrala djup, ittes

på pei 'iil leten ödmjukhetens och barnaenfaldens
!"' Han hörde till dera om kunna tala genom
"m stnad, uppbygga ulan ord och nian anspråk.

Ja, Uppbj .! Uppbl I ar det alltid all la

m: 'k al en menniska, som är n n hon tyn*

' I'!'
1

i är att se eu man, hvars lugna anspråks-
' och trogna uppfyllande af kallelsens pligter bar
8111 Vn{

> ''ii djupare blick på tingens betydelse ocb
imauhang. Uppl gligj ;l (i huru allt hvad

,lM jorden och dess i mden hör fåi ställa
|

sin
,,,;l pl^is och ^ i sin riktiga belysning

Sa har den i Herren hänsofne vännen Emanuel
Wilhelm Bergman i mm Guds nåd i sitt lil och i sin
vande! varit oss en sannskyldig uppbyggelse. äran och

i

:m *-
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1 5*ta*n
1 .

tillkomma aUena Gud. Och vai
de1

'
,n «' m osa att vid håna bår cl,

, ftnna1
smne om hans kristliga dj ler, än allenj för atl

»PPi - s Ifva till känsla af samvetsförpligtelse
"iför lefvande Gud. Ty har Gud i en medmennisk
möM ffl ° • » "> Eva och nåd, ro vi san-
nerhgen ansvar a i

. huru vi i vårl egel lifgöra osa
till intrycken af den menniskana bild.

V
r
år broder har dött den rättfärdi s död. Vare

det skildt eder tröst, I. som stått honom allra när
mast! 1 veten, livad han varit som make och fader.
D om må vi nu icke tala; sådant hör till hemmets
hek loin. Blott det må har sägas eder: hanhargåti
hnv{ ifr&" ed( för att på etl ännu väsentligare sätt

förblifva hos eder.

Och vi alla. som haft honom kär, må vi inför
Gud nedli a var tacksägelse för hvad han varit för

oss och, höjda öfver naturens saknad och sorg, prisa

Gud för att var broder fått gå hem i frid. Gifve
Han oss nåd att, såsom en livar det från sin stånd-
punkt kan. tillgodogöra oss frukterna af han- lefnad
och af hans bortgång! Säll är du, Emanuel Wilhelm
I ginan, som fått dö den rättfärdiges död! Och nu
säger jag dig a allas vara vägnar ett sista tack för

hvad du varit nom Guds nåd och ett sista: farväl!

Farväl, farväl, Guds vän, BODQ gått

Till Jesum och Hans trogna flere!

Här nere

Förvart'var liar du arf och rätt

Med Herrens bus och med Hans ätt.

Ty bar lian ock på händren dig

S

<

1 döden bem till G„d och sig.

Väl dig, som lykti.t ångestfulla striden!

Väl dig, som ingått ren och skär
i fridenl

Väl dig, hvars minne bär Guds vittnesbörd i tiden!

Jag uttalar ock el! erkänsamhetens ord för hvad
den aflidne på grundvalen af sin samvetsväg och hjer-
tetro verkat i det offentliga på den plats, der han
genom Försynens goda ledning varit ställd. Andra
må det tillkomma att härom vittna. Här må blott

bringas i åtanke dfn intresserade tjenstvillighet i em-
betet, som sträckte sig vida öfver den formella rättens

fordringar. Menniskor halva kunnat se, hvad som
varit uppenbart. En blott ser och väger och upp-

skattar värdet af en sådan mans insats i den väsent-

liga, djupa andeströmningen inom vårt folk.

Och skulle nu till sist vår hädankallade broder i

ljuset af evighetens upplysning i korthet tälja oss

sin lefnads saga, så skulle hans bekännelse lyda så:

en syndare, frälst af nåd och evigt bergad genom kär-

leken i Jesus Kristus.

Slutligen må vi samla våra hjertan i stilla hon

och frambära inför den Evige tackoffret för vår bro-

ders förlossning:

Vi tacka Dig, evige Fader, genom Din älskade, en-

födde Son Jesus Kristus, vår Herre, för den nåd, Du
denna Din hemkallade tjenare bevisat. Vi prisa Dig

och gifva Dig äran för den uppbyggelse, vi undfått

genom livad af Dig har varit i hans Ii t*. Yi tacka

Dig, att Du genom en så lugn och stilla död burit hans

:: Ur Johannes Dillners sånsrsamlinff.



s,al hem på Dina han. In-. Herre! Hvad Du gör ftr

allt eodt och val. Lofvadt vare Ditt namn för var

broders saliga förlossning!

Sa vilja vi nu viga stofthyddan till jordens hvila

intill uppståndelsen. Af jord är du kommen o. s. v.

Psalmer:

-*^g >%

487: 3

102: 5.

221: :5.
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Kärleken vänder aldrig åter ändock profetiorna skola

lervända och tungomålen skola afkomma och förståndet

skall återvända. Ty vi försto endels och profetera endels,

men då det kommer som fullkomligt är, så vänder det åter

som endels är. Då jag rar ett bara talade jag som ett

I,,,,-,, och hade sinne som ett håra och hade barnsliga tan-

kar; i»''n solan ja;/ vardt man, loar jag hört »let barnsligt

ror. T,/ vi sr na genom en spegel i ett mörkt tal, men

do ansigte mot ansigte. Na känner jag endels, men då

skall ja
:/

kännai såsom jag ock känd är. Men an blifver

tron, hoppet och häri\éke> t dessa tre, men störst bland dem

är kärleken. 1 Kor. 13: 8—13.

I). -i äro ord talade af en nian, som visste mera af

Öudd rikes hemligheter än någon af oss, men just emedan

han förstod sa mycket deraf, älven förstod, att hvad han

isste af desamma var som ett intet i jemförelse med hvad

• in ännu rar för honom fördoldt. Afven vi sta inför

h hemligheter på de naturliga

tIi andeliga tingens område, och den man, hvars stoft-

hydda vi nu nafva invigt åt den sista hvilan i jordens

sköte, erbjöd sjelf någonting i denna väg både åt dem
som kände Immun, och ät dem som icke kände honom.
8At dem som icke kände honom", och till dessa hörde
utan tvifvel älven flertalet af dem. för hvilka hans ntvär-
fcea människa icke var främmande och obekant. Det fin-

nes e„ hemlighetsfull sida af läkekonsten, hvilken rätt

tillgodogjord kan blifva till lika stor välsignelse, som den,
»ni brukad till vahUamma mar

inånga outredda gåtoi ne

vv Ii fvet innersta verk
stad, kan valla en ofta obotlig sjkada; och på detta om-
Lde rörde «g ^ hädangångne: icke för att deraf skörda

sin åstundan

nda

ande

ko-

ii jordisk rinsl eller fördel, utan drifven af
att till lidande medmenniflkora hjelp bruka och
den

gåfv

var
i

fl. ><

g natur Ii .dle,- andeliga helbregd
m l

'
,

'

:i,t på mii del. Ty han

a ip.

atroi

var en niennis

vän, hvilken kände andras bördor
uppoffring ^genrooHH eh ed
medförde verkliga och 8våra lidanfen lfK

n

hvad till honom stod tor ,H
för Ji " 11 "

-

nöd i^andeligt och lekamligt?^ tt
^

som icke skall kunna frånkännas hon' i**
*

betyder mera än mycket annat: melt h a
^^

omfattande yttre verksamhet eller hZi
b*Töm*<* af en

liga gatVor och kraftgerniiar ^^T^ *f *toa *"**"

lade med människors och enalar* t„ ,
" ""-1 '""

Och om jag kunde profetera, och nT'
allt förstånd, och kade M tro så alt* Ti
hade icke kärleken, så vore iaa ,

' T h '"''

fa mina egodelar ät de fSgTth Z Z£*£ hade icke karleken, lå t fjj

nu olitvi jag vill ,cke säga teckna,!, men i 3tö a kort-het antydd på ett sätt, hvilket säkert icke skal] L 1
ke l ;ltre leda oss öfver till. än med dessa ord af den

apostel, till hvilken vi redan hafva lyssnat, i ett ann,
nans bref: i , hafva icke strid mot kött och blod, icke mot
Turstar ork väldige, nemligen mot verldens herrm &
^gera i denna verldens mörker, emot de onda and
aer himmelen. Derföre tagen på eder allt Guds han
att 1 n,„gm motstä i den onda dagen, och allt i,a,
ratta och beståndande blifva. Eph. 6: 12, 13. Vår b< -

gangne medvandrare talade ofta och mycket om de -tri-

««, som han hade att utstå mot dessa ondi indemakter,
och sag deras inflytande i mycket, som vi icke äro vane

j

1 1 betrakta ur denna synpunkt. Det är möjligt att han
larutinnan gått för långt, men säkert är att det icke in-

verkat menligt på hans tänkesätt i det,som hör till sjelfva

nufvndsaken af kärleken till Grad och nästan. D.-t w
ade och åstadkom hos honom endast en ökad ästnndan
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Jjelpa, der hjelp belöfdes, i förening med enstor nitälskan moi det onda i att ha skepnader, men i

ynnerhet i den falska andelighetena gestal! och skepnad
'.
,H

:

,rnna fakka helighet, med sitt i grunden Binli8,ilntnn nti <** rin ^ekliga kristendomsuppfattnuj
'

d egenrättftrdighetsvaaende under evangelii namn
h sitt "sken af gudakidghet

i m gudaktigherens kraft"
- '

u
-

:;:
.
w nan en förklarad motståndare, som

icke tröttna att i Guds kraft kämpa deremot, »fi Långi
hans

.
-n inaigt och förmåga sträckte sig, »Så långt

d kt '' %*; och mera kan icke af någon b är;.

i -ni r icke heller Herren sjelf af n 011 bland sin

kjenai på bvad plats densamme än må haft blifVit af
honom stäld.

Han. n;u- till hög ålder komne medvandrare, har nu
-lut sin strid här på jorden; men för oss, äldre så väl

m yngre, återstår ännu att utkämpa denna strid; och
huru skola vi bestå i densamma? Het kan endast ske ge-
nom att ikläda oss den Guds vapenrustning, om hvilken

postlen i de anförda orden talar: och hvilken är denna
Öuds vapenrustning? Det säga oss <le följande orden på
amma ställe: >'" Hån >m omgjordade kringom edra län-

der med /. och iklädde rättfärdighetens brösthår-

och med fötterna skodda, att I magen redo vara till

f, lens jeliunt. Men till allt detta och då I hafven

tagit till eder trons sköld, med hvilken 1 hunnen utsläcka

alla den ond i dödande skott, tagen äfven emot frälsninr

hjelm och Ami*, is svärdy
som är Guds ord. V. 14

—

17. Det är denna Onds vapenrustning; och vare det vår

första och hög-ta angelägenhet i denna verlcl att gå klädde

i densamma: då, men också endast dä. äro vi väl ru-

tade till att bestå i denna strid — bestå i densamma äl-

ven när lifvet- sista stund en gång för oss nalkas. Och

dertill gifvi m Gud sin nåd för Jean Christi skull; låtom

o bedja m. ni.

'- -* - * ** m+ *_ « . •«**.
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Du gode och trogne tjenare, öfver en
ringa ting hafver du varit trogen, jag ska„
satta dig öfver mycket, gack in i din herres
glädje I

Med dessa ord gifver Herren Jesus sjelf en-
ligt Matth. 2S : 2i, en i den genomskinliga lik-

nelsens form framstäld antydning om huru Han
en dag skall på det vänligaste och Ijufligaste

emottaga hvar och en menniska, som under detta
vigtiga pröfningens lif redligen ockrat med de
pund han af sin gudomlige husbonde fått att
förvalta. Den som rätt begagnat de naturens
och nådens gåfvor, hvilka här stått honom till

buds, han skall helsas med dessa eller lika be-
tecknande ordalag. Han, som kanske ganska
ofta i denna verlden varit ett föremål för mycket
klander och ogillande, han får ett mildt erkän-
nande af Herrans mun, då Han kommer. Han

.i r^

*r



får heta en god och trogen tjenare. Hvilket sa-

ligt vitsord! Till honom skall sägas: O/ver en

rit i ting ha/ver åu varit tt -n. Ty hvilken

ställning den trogne tjcnaren har innehaft under

jordlifvets dag, hvilka, i sig sjelfva möjligen ganska

stora, uppdrag än varit honom ombetrodda, s

är dock allt detta vid evighetens inträdande och

anblick, i viss mening något ringa. Hvad som

uträttats och gjorts framstår såsom litet i jem-

förelse med det outsä£li<ra, oändliga, öfversvinne-
*>"£>

liga, som förestår. Jag skall satta dig ofver mycket:

Herren lönar troheten i det jemforelsevis ringa,

jordiska arbete dermed, att en sådan tjenare får

i hvarje hänseende stora uppdrag att utföra, får

verkligen stora egodelar att förvalta, egodelar af

en evig kostbarhet, hemman, som aldrig förlora

något af sitt värde, skatter, dem ingen slags för-

gängelse hinner. Den eviga glädjen, hvilken uti

den sköna tillsägelsens slutord obestridligen an-

tydas, kan af många skäl kallas en Herrans glädje,

en Jesu Christi glädje, men i synnerhet emedan

Han har köpt och förvärfvat den åt sig sjelf och

åt oss med sin sorg, den Han smakade på jor-

den, äfvensom emedan Han, den förklarade, är

den, från hvilken paradisets heliga lust oaflåtligen

utströmmar. Till denna ovanskliga glädje skall

den trogne tjenaren, då det jordiska tjenandets tid

ar ute och loppet fulländadt, med kärleksrikaste

bestämdhet af Herren sjelf inkallas.

Till alla trogna kommer denna saliga väl-

komsthelsning att ljuda. Salige äro de döde som

i Herrarwm dö härefter, ty Anden suger, att de

skola hvila sig af sitt arbete och deras gcrningar

följa dem efter. Men en egendomlig tonvigt torde

väl, efter vår föreställning, denna samma upp-

lyftande inbjudning erhålla, när den blifver uttalad

till sådana, hvilka af Herren innehaft ett uppdrag

af allra största betydenhet, det att vara ansvarige

skarTare till tusendens frälsning och salighet och

af Herren, den store domaren, i den afgörande

tidpunkten befinnas hafva varit trogne i detta sitt

åliggande. Då vi nyss härinne till den sista

hvilan invigt och nu stå i begrepp att till det

fridlysta rummet utföra stoftet af en man, som

icke blott tillhörde skaran af dessa, med de mest

heliga och grannlaga uppdrag betrodda tjenare,

utan ock stod i spetsen för alla sådana inom vår

Svenska församling, nemligen Svea Rikes Erke-

biskop, Upsala Akademis Prokansler, Theologise

Doctorn Henrik Reuterdahl, sa framträder med

i . A



ovilkorlig magt for vår begrundande andakt den

nåd, hvilken Herren beskärt och allt framgent

beskär sin församling deruti, att Han uppväcker

och utrustar, sänder och styrker sina tjenare till

sitt namns förhärligande och till sin kyrkas för-

ökelse på jorden och i himmelen. Men i synner-

het må vi så begagna det för oss allesammans

på de allra starkaste och djupaste uppfordringar

rika ögonblicket, att vi derunder i korthet efter-

sinne, huru desse med odödliga uppgifter för-

sedde dödlige skola bäst motsvara sin kallelses

stora vigt och dyrbarhet.

O trofaste Gud, se till din församling här i

lågheten, väpna många att blifva hennes värdiga

förkämpar under dessa hennes jordiska vapenår!

Skydda, undsätt och styrk din stridande kyrka

och hugna oss rikeligen med din frid! Öfvereifo
oss icke åt oss sjelfva, att vi sjunka i mörker
och fördomning, utan låt din Andas stora verk

förkofras, bland annat derigenom, att Du korar

och utväljer många till din hands kraftiga, lef-

vande verktyg! O Gud, sänd arbetare, sänd
trogna och ståndaktiga arbetare i din myckna

Hör detta vårt gemensamma bönerop för

din stora barmhertighets skull ! Amen.

säd!

TiU grund för vår fortsatta betraktelse läg^a
vi de ord Aposteln Paulus skrifver i första bri
vet till den Corinthiska församlingen, fjerde ka-
pitlets första och andra vers, hvilka ord så lyda:

Der skall man hålla oss före, att
vi äre Christi tjenare och skaffare

Guds hemligheter. Nu söker
man intet ibland skaffarena annat
än att de måtte finnas trogne.

Aposteln erinrar i dessa ord derom, alt rätte

ordets tjenare i församlingen äro Christi tjenare

och skaffare till eller förvaltare af Guds hemlig,

heter, samt huru all vigt ligger derpå, att de i

det kall de af Gud emottagit, äro trogne. Fram-
för denna bår riktas af dubbelt skäl våra tankar

till detta för oss alla, församlingarnes medlemmar
och ledare så ytterst maktpåliggande och gripande

ämne, dels emedan den aflidne i flera hänseenden

for vårt minne framställer en uppmuntrande bild

af en trogen tjenare, dels emedan påminnelsen

derom, att vi inom kort skola bortkallas från

arbetsfältet, väl innebär den allvarligaste maning

för oss alla, som öfverlefva honom, men i syn-
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nerhct for dem, hvilka, såsom han var, äro för-

samlingens herdar och lärare. Vi vilje derfore

för denna stund ur de heliga orden framtaga och

utveckla den sanningen, att En trogen tjenart i

Guds forsamling besinnar, att han ar en Christi

tjenare oeh behjertar sin kallelse att rara en för-

valtare af Gnits hemligheter.

En trogen tjenare i Guds forsamling besin-

nar, hvilkens tjenare han egentligen ar. Han bör

se sitt kall och åliggande i ett himmelskt ljus.

Han bör känna, att han, rätt forstadt, icke är

menniskors, utan en Guds och Christi tjenare. Han
bör veta med sig, att han står i Christi hö-aO
sold. Det är högst angeläget, att han är fullt

medveten om hvem han egentligen har att tjena.

Menniskan är så fallen för att se pä de ting som
synas, att tanka på det förgängliga i stallet för

att tänka på det oförgängliga. En församlings-

lärare är i mycket hög grad utsatt för samma
svåra fara. Men så måste han ock sa väl som
hvarje annan och måhända ännu mer vara på sin
vakt i detta hänseende. Han bör djupt och ofta

På nytt besinna, att han icke står i det förgän--
%as tjenst, utan i den oförgangliges,

i Han!,kmm allena hafver odMlighet. Såsom en Christi

jenare måste han af inre drifvande nödvändighet
agga med all makt derpå an, att han blir för-
ossad frän all äfven finare verldsdyrkan, hvilken
.synnerhet borde vara långt ifrån en man, som
fatt en verklig ka llc lse att f(x|a ^^ ^ ^

drinkar.

Han bör derom i sitt innersta af hela sin
sjal, under flitigt bruk af Guds ord, anropa den
evige hjelparen, pä det han ej mätte i något
afseende vara en menniskoträl, utan alldeles upp-
saga verldstjensten och blifva en hel Herrans
tjenare. Då kan han hålla sig sjelfständig med
afseende på dagens flyktiga tycken och menni-
skors öfvergående åsigter, önskningar och för-

Då frågar han icke hvad verlden vill,

utan hvad hans helige mästare vill och fordrar.'

Dä kan han i rätt mening skilja sig ifrån verlden
och hålla sig fri från dess lastar. För att komma
derhän, behöfves mycken nåd till sjelfpröfning

och sjelfkännedom. Här behöfves mycket ljus

och en fortgående, ihärdig uppmärksamhet på
sig sjelf i innerlig trohet emot detta ljus. Men
när en ordets tjenare på denna väg kommit i en
rätt ställning till verlden, först då kan han med
någon kraft uppträda inför dess falska och emot
Gud fientliga väsende. Besinnar han rätt, att

'
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han är en Christi tjenare, drar han sig städse på

nytt intill Herran, som, vi antage det, redan förut

har korat och utvalt honom till sitt redskap.

ställer han sig verkligen under den heliges fana,

så förlora verldskärleken och menniskogunsten

sitt eljest oemotståndliga behag och då blir han

icke mer den stumme, som tiger när han ser

dyrbara själar gå under i synd och andlig ored-

lighet O det blir en helt annan uppfattning af

verlden och synden, dä man pä ett afgjordt sätt

kommit på den helige Frälsarens sida. Verld

blir då verld, synd blir synd, man kallar ej

längre mörkret ljus eller det onda godt. Man

lär sig att inom sig sjelf skarpt skilja emellan

ande och kött, emellan synd och nåd, emellan

den gamla menniskan och den nya och man

förvexlar dem icke heller hos andra. Man låter

ej förblinda sig af skenet hos en dyr medmenni-

Man lider djupt vid tanken på andras syn-

Man sörjer bittert öfver Josefs skada. Man
känner, att man är i Hans tjenst, som både ut-

dref vexlarne ur templet med gisslet och gret

vid åsynen af folkets otro och hårdhet. Den
som i embetet tjenar verlden, han darrar icke,

han bäfvar icke vid tanken på den fara, hvilken

SVäfvar öfver alla, som förhålla sanningen i orätt-

färdighet, nej, han bäfvar alldeles icke, blott ej

hans jordiska välfärd hotas af något ofall. Men
den som verkligen tjenar Christus, han får i sin

ringhet något af Hans rena, heliga men tillika

ömhjertade anda och känner sig inifrån manad
att öppet vittna emot det onda, som smyger i

mörkret och emot den syndens farsot, som uppen-

bart fräter omkring sig. Han förmanar menni-

skorna af uppriktigt och brinnande hjerta, att fly

undan den tillkommande vreden, att fly från för-

derfvets stig, medan tillfälle till flykt är alldeles

vidöppet. Såsom en Christi tjenare kan han icke

längre söka sitt, utan han måste och han vill af

hjertat afstå från sitt sjelfviska väsende. Sjelf-

kärleken i dess många förklädningar och bedrar

gerier måste han ihärdigt förfölja och bekämpa.

Afven här måste han använda den yttersta vak-

samhet och det största trosallvar, ty egenviljans

förföriska ande går ej ut med mindre man flitigt

anlitar de andliga medel, öfver hvilka en christen

har att förfoga. I stället för att, lik Fariseen uti

forna och nuvarande tider, hänföra allt som han

åsyftar och uträttar, till sig, såsom vore han me-

delpunkten, från hvilken allt skall utgå och till
J
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hvilken allt skal! -t nm.i tillbaka, så går han

tn et och tri et in i den christl i sjsURSradttl-

sens nödvändiga kamp Strider han nu på ratta

sattet, sä segrar han och segrar han, så kan han

med ny sanning säga: / lefvert
dock icke nu

Jag, utan Christus lo r i mig, Sjelfviskheten

undantränges och uthungras, Christus blir hans

allt, Christus blir hans lif och ara. Såsom i\cn

härligaste Herres ringe tjenare frigöres han frän

det slemma ärebegäret, från den maktlystna prest-

andan, som i verlden stiftat sa mycket ondt och

inom Christi kyrka är till så stort men, mest

emedan den förrycker och skämmer den enkla

himlasanningen och i sä h< grad nedpressar det

friska, fria christliga lifvet. Såsom ärlig tjenare

vill han uppriktigt aftaga, på det att husbonden

måtte tilltaga. Såsom tjenare ar han angelagen

att gifva allt ifrån sig åt husbonden. Hvad han

andeligen förvärfvar och skördar i sitt heliga ar-

bete, det rycker han ej på ett lika opassande

som orättfärdigt sätt till sig, utan han lemnar det

utan beting och tvekan, gladt och otvunget åt

sin store Herre. Da får han ock verkställa hvad

de första förkunnarne af Jesu namn om sig be-

kände: Vi predike icke oss sjelfva, utan Jesum

C/n/stum, att Han ar Herren, I samma män han

blir liten, under det Jesus varder stor, hög och

dyr, i samma mån kan han blifva ett lefvande

verktyg i den mäktiges hand, en kanal för det

himmelska lifsvattnet, ett redskap för de tillbed-

jansvärda rådslutens utförande. För så vidt han

i I rtat Uppgifter all förgänglig vinning, i syn-

nerhet den egna äran, blifver den öfversvinneliga

lotten honom gifven att ovilkorligt, oemotståndligt,

med mildt segrande kraft främja mästarens ära.

Ju mer hans förhållande till Christus såsom tje-

nare nr; till sin herre kommer till sin rätt, desto

högre blir värdet, desto sannare och ymnigare

blir frukten af hans tjenst. Såsom en Christi

tjenare träder han äfven in i allt djupare gemen-

skap med Honom. En tjenare står ju i nära för-

hållande till sin herre. Han vistas i hans hus,

han har vanligen fritt tillträde till honom och han

får i de flesta fall dagligen samtala med henom.

Så är det i hög grad med den rätte läraren till

himmelriket. Han får umgås med Herren Jesus.

Han har en gång kommit i ett nära förhållande

till Honom såsom Frälsare. Detta förhållande

kommer i den heliga tjenstens utöfning, om nå-

gonsin, till sin utveckling. Han får derunder röna,

wr*-
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hvilken husbonde han har. Här göras erfarenhe-

ter af den mest upphöjda beskaffenhet. Han far i

sanning röna, att han har både en gudomlig be-

skyddare och ett gudomligt biträde. Jesus gifver

svalka under dagens tunga och hetta. Han visar,

att Han både förmår och vill hjelpa den som

låtit städja sig till Hans tjenst. I nödens svåraste

ögonblick, när stundom mycket häftiga stormar

börja att rasa, när det blir allvar dermed, att

korset så visst måste bäras i Jesu efterföljd, när

det tyckes vilja inträffa, hvad Herren sade med

tanken på den trogne, men ännu opröfvade Pa-

ulus: Jag skall visa honom, hvad han för mitt

namn lida skall, då, huru kostligt är det icke att

veta, att man har ett stöd i den gudomlige Jesus

Christus, att Han står vid vår sida, att Han är

oss nära alla dagar och alla stunder på dagen

och att Han särskildt tager sig af vår tjenst, vårt

arbete för hans rike! Och ju mer den trogne

härolden växer in i den vissa, nästan saliga tros-

fömimmelsen, att han står i Öfverherdens tjenst,

desto mer kan han också till Honom åter och

åter, med omedelbar tillförsigt ställa sin bön om
bistånd i åkerverket, om nådesutgjutelser öfver

enskilda själar, som ligga för minnet och på hjer-

/

tat, om välbehöfliga allmänna väckelser, om him-
melsk välsignelse öfver församlingen, desto mer
kan han ock ständigt på nytt, i trots af motsa-
gelsen, svårigheterna, lidandet, med de heliga

budskapen än tränga djupt in ibland folkets leder

än träda upp på Zions kullar, ty han är uttryck-

ligen bemyndigad och starkt drifven af den älskade

Herren och själavännen.

En trogen tjenare i Guds församling behjertar

sin kallelse att vara en förvaltare af Guds hem-

ligheter. Just derigenom att han förvaltar dessa,

hvilket innebär, att han med allra djupaste vörd-

nad, andakt och kärlek umgås med dem för egen

räkning och med en deremot svarande ifver och

omsorg utskiftar dem till andra, är han en trogen

tjenare. Hvilka äro dessa Guds hemligheter? En

Guds hemlighet är det, en hemlighet, in i hvilken

det lyster himmelens änglar att skåda, att Gud

af evig kärlek utgifvit sin ende Son till vår fräls-

ning, att denne för en tid utbytte härligheten

emot dödligheten, att denne Son blifvit ett synd-

orTer för oss, att han för en tid blifvit fattig, på

det vi genom Hans fattigdom skulle rike varda,

att Han, den af evighet härlige, undergått döden,

på det vi måtte få alla, alla synders förlåtelse och i
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i och med detsamma ett evigt lif i Hans namn.

Detta är en hemlighet för det menskttga förnuftet.

Det ar en hemlighet, ty ingen har mäktat ut-

tänka en åtgärd sådan som denna, hvilken Gud

har vidtagit för att med sig forsona och återupp-

rätta verlden. Det ar en hemlighet, ty ingen

fattar korsets mening, förrän Gm\ öppnat hans

gon. För det menskliga tycket ar denna Guds

tanke alldeles förborgad. Och det ar dock just

denna märkvärdiga hemlighet den trogne tjcnaren

har att frambära for dem i synnerhet, hvilka Guds

heliga lag har slagit och sargat och hvilka hafva

ingen ro för lagens eller Guds Heliga Andas

förebråelser hvarken dag eller natt. Den rätt-

sinnige tjenaren begagnar livad tillfälle som gifves

att bjuda alla botfardiga den frälsning, som Jesus

har tillvägabragt samt att på samma gång visa

alla andra, huru väl de kunde få det stäldt för

tid och evighet, om de ville falla till och tro pa

Honom, som gör de ogudaktiga rättfärdiga. Han

känner icke blott den afgjorda oumbärligheten af

den rättfärdighet, som vinnes i tron på Guds

enfödde. utan han har ock ett lifligt medvetande

af dess salighet. Derföre vill han gerna, när

lifvet blommar i solens sken eller när döden ropar

till eftertanke och allvar, lyfta slöjan från den

underbara hemligheten af en gudomlig nåd, till-

kommen genom gudomliga radslut och gudomlig

sjclfuppoffring i evig kärlek. En Guds hemlighet

r det vidare, att Gud numera kan och plägar

uppenbara sig för menniskan under detta lifvet

och, vid ordets, nattvardens eller bönens besrap--

nancle eller eljest i stunder af välsignad begrund-

ning, sä besöka och beröra en efter rättfärdighet

hungrande, efter Gud törstande själ, att hon får

kanna Honom, smaka Hans kärlek och derigenom

lyftas öfver jorden, stärkas uti sorgen, rustas för

ågående och kommande strider, genomträngas

med helgelsens krafter och safter och kasta en

blick bakom förlåten för att redan på jorden fästas

och vigas vid den himmelska äran. Denna hem-

lighet, hvilken står i djupt sammanhang med den

förstnämnda, lärer en trogen Guds tjenare i vitt-

nesbördets timmar icke heller kunna fördölja eller

förtiga. Nej, han yppar och uppenbarar dessa

båda men äfven många, många andra med dem

beslägtade Guds hemligheter. Att Han, den helige

och högtbesutne, åt oss af evighet tillämnar och

tillrustar ett rike, der vi få lefva i evigt jubel och

der vi få se Honom såsom Han är, ansigte mot

Ji
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ansigte, att Han, densamme, ännu i dag sjelf i

egen person nalkas botfardiga syndare, tröstar

dem, rentvager dem, luttrar och förädlar dem,

att Han låter dem få skåda in i sitt hjertelag,

att Han länkar allt i denna verlden till sina barns

djupaste lycka, att Han sköter dem efter deras

innersta andliga behof och gör dem skickliga till

att inträda i en fullkomligt helig och salig verld,

att Han redan här på denna jorden af lefvande

stenar, de trognas själar, bygger sig ett tempel,

hvars resning stiger allt högre och högre och

hvars betydenhet då först kan rätt fattas och

åskådas, när evighetens ljusflöden falla på dess

öfversvinneliga former, att Han, Jesus, som tram-

pade den blodiga vinpressen på Golgatha och

der förvärfvade oss en fullständig försoning med

sin Fader, nu är stadd i rastlös kärleksomsorg,

dels för att i verksam förbön i det himmelska

allraheligaste frambära våra andliga behof, dels

för att samla oss omkring sig såsom en man

samlar omkring sig sina allra käraste vänner, att

Han är i begrepp att återkomma för att upprätta

ett sanningens och fridens rike, att Han vill ställa

de frälstas skara, den förklarade menskligheten,

inför sina ögon såsom sin brud och med henne

fira en evig förmälning i den stora härligheten

under en fröjd, som öfvergär alla våra nuvarande

begrepp, att Han, Jesus Christus, lockar den minste

och syndigaste ibland oss till att blifva en med-

arfvinge till sina himmelska besittningar — hvilka

saligheter! På dem låter den trogne tjenaren

da<rli°"en sina blickar hvila och vinner en växande

insigt i den eviga barmhertighetens art och natur.

1 samma mån behjertar han sin ljufva kallelse att

vara en förvaltare, en gifmild förvaltare af de

stora hemligheterna. Han har fått för intet, han

vill gifva för intet. Han har fått de olegrumiliga

Clrristi rikedomar i sitt förvar, ej för att i overk-

sam förnöjelse rufva öfver dem, utan för att

med fulla händer strö ut och gifva åt andra med-

äterlösta af det oförgängliga guldet. Hans för-

valtande är just ett utskiftande. Han afskräcker

ingen. Välbekant med sakens ojemförliga vigt

beder han menniskorna alldeles som om det gällde

lifvet, ty han vet, att det verkligen gäller lifvet:

Låter försona eder med Gud! Han beder dem

med allra största ifver: Kommer och ser Guds

Kommer, allt är redo! Kommer, köper
under!

utan penningar både vin och mjölk! Kommer

och eder själ skall fet varda i vällust! Kommer,

-i»
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ty min Herre hafver lust till barmhärtighet! Hvil-

ken plats han fått inom Herrans vingård, känner

han samma obeskrifliga törst efter att vinna men-

niskosjälar åt Herran. Guds hemligheter vill han

derföre utsprida i verlden, hvarhelst han blifvit

stäld härnere. Går han på höjderna, står han

på templets tinnar, har han hela skaror att mön-

stra och öfvervaka, hela grupper af evighetsin-

tressen att omfatta, har han de mest vidtfamnande

ansvar, har han både vuxna och späda att om-

hulda, både höga och låga att vexelvis betjena,

har han em betsbröder af mycket olika åldrar och

förmågor att stödja, lifva och elda, har han der-

bredvid vetenskapen, lärdomen, tankeverksamheten

att med råd och föredöme uppmuntra, måste han

på pligtens vingar med lågande anda svinga sig

från det ena till det andra, eller — vandrar han

djupt nere i dalen med en oansenlig, liten fåra-

hjord, sjelf bortglömd och gömd för verldens

blickar, i den fjerran bygden bland de öde ber-

gen, försänkt i bön för sina lam och får, hvilkas

sällskap på vägen till saliga rymder uppfyller

honom med stilla, ren förtjusning, alltid bär han
vittne om det, som för syndare på jorden är
summan af alla hugsvalelser liksom af alla den

, viga frälsningens sanningar: Gud är uppenbar

orden i kottet. Gud var i Christo och försonade

verlden med sig sjelf. Denna gudaktighetens stora

hemlighet, som till öfverflöd bär inom sig allt det

ljus, all den upprättelse och all den utsigt, som

någonsin ett menniskohjerta har af nöden, be-

mäktigar sig mer och mer den förut redan deri

invigde tjenarens hela själ, sätter den ofta i

förökad, förnyad brand och skimrar sedan af

sig sjelf alltmera fram ifrån hans verksamhet,

planer, vittnesbörd, uppförande och hela väsende.

Hans hela diktan och traktan talar om nåd och

frid från himmelen. Hvad han gör bär prägeln

deraf: genom allt och uti allt frambryter ljuset af

Guds kärlek till oss i den högtlofvade. Den
o

sanne evangelistens trohet består deri, att han är

sitt egentliga uppdrag, det stora fröjdebudskapet,

trogen. Detta budskap är ett öfverjordiskt thema,

som han vexlar på tusende sätt alltefter de sär-

skilda uppgifterna, detta budskap är strålen, som

han vänder och riktar åt alla sidor, det är nätet,

som han binder och binder, det är noten,' som

han öfverallt utkastar, ty ehvad namn eller titel

han bär på jorden, lika godt, han är framför allt

en menniskofiskare. Men nu söker man bland
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skaffar,» intet annat än att de måtte .finnas t ;ne.

Och han traktar efter att vara trogen sitt upp-

drag i alla omständigheter och skiften, i godt

rykte och i ondt rykte, under ära och smälek,

då han af verlden gynnas eller då han för ögon-

blicket kanske allmänt motsäges och missaktas,

i den mulna dagen och i den klara, i ungdomen

och när han grå varder, då helsans bägare öfver-

flödar och då de onda dagar kommit. Stundom

när det lider till slutet, uppgår kallets härlighet

i en ny glans ; evighetens afgjorda närhet tillförer

förhöjda nådekrafter, så att han med döden för

ögonen, får vittna med fördubblad styrka. Det

händer, att Herren å sin sida dermed visar sin

trofasthet, att Han låter en tjenare, som under

lefnadsdagen sökt vara Honom trogen, få nästan

oafkortadt arbeta i den kostliga vingården ända

till det yttersta och berömma det stora Frälsare-

namnet så länge han är qvar i den jordiska hyd

dan. Omsider en afton, då dagen är tillända-

gången, kommer Herren och befriar sin gamle

trogne bekännare från denna dödens kropp och

bjuder sina englar bära den trötte djupt in i den
eviga friden. Då får denne, så lifligt han än i

sitt inre känner det slutade dagsarbetets stora

eviga

ch oräkneliga brister, med full klarhet förnimma

den oändligt saliga tillsägelsen: Du gode och

trogne tjenare, o/ver en ringa ting hafver du varit

trogen; JOg skall sätta dig ofver mycket, gäck in i

din Herres gladjet Der delar den trogne förval-

taren af Guds hemligheter den stora frälsningens-

frukt med den ringaste af sina trogna

åhörare, men ett mer, ett särskildt ligger väl

dock för denne slags tjenaren deruti, att han just

haft det göromälet på jorden att draga menni-

skor till Honom, som är ljuset och att han dock

här, i all sin jordiska och menskliga.. skröplig-

het, varit en Guds medarbetare. Si, han mötes

af en liten eller af en något större skara: ansig-

tena äro honom väl bekanta eller blifva de det

lätt. Si, de närma sig honom, de synas stå i

något förhållande till honom. Det är sådana,

hvilkas slutliga salighet han genom sitt med ifiig

förbön och många tårar befruktade arbete, under

kamp och nöd fått förmedla, det är, helt enkelt,

själar, som genom hans ringa men trogna tjenst

kommit in i himmelen. Med dessa får han .ta

upp och fram till thronen och sjunga Gud och

Lammet en evig sång.

Nu söker man bland skaffarne intet annat

^^'
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an att de matte finnas trogne. O, I skaflare till

medmenniskors glädje! I församlingar väktare

och pelare, I sanningens härolder och ljusets

bärare. I ungdomens ledare och ledarinnor, vinn-

läggom oss för all ting derom, att vi blifve

trogne! Latom oss besinna, att vi are Christi

tjenare, lätom oss förstå den upplyftande helig-

heten af var kallelse! Låtom oss behjerta var

uppgift att vara förvaltare af Guds hemligheter,

låtom oss djupt i vår innersta varelse känna

rikedomen och saligheten af vår stora kallelse!

O mine medkämpar och medbröder i ljusens

verk, varom trogne, varom trogne emot Honom,

som älskat oss in till korsets död, varom trogne

emot församlingen, som Han värfvar till sin brud

för evigheters evighet! Här, vid den gamle,

pligtälskande, ståndaktige tjenarens stoft, hvilken

under lifstiden sä manhaftigt stridde och så varmt

nitälskade för Levi söners rening och för kyrkans

lyftning, vilje vi med djup förtröstan offra oss på

nytt åt den saliga tjensten. Och I alle, som

önsken Jerusalem lycka, bedjen för oss, eftcrlef-

vande tjenare, att våra återstående dagar måtte

blifva beseglade ät Herran; bedjen för eder och

för edra barn om en förökad mottaglighet för

€
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En teckning af framlidne Erkebiskop Henrik

Reuterdahls lefnad och personlighet vore för mån-

ga hans vänner välkommen. Men dä en sådan teck-

ning, i anseende till ämnets rikedom, kräfde ett

djupare inträngande än som här nu kunde ske,

torde vi böra nöja oss med att framlägga några

drag af mera väsentlig beskaffenhet, helst den

aflidne sjclf uttryckligen önskat den största be-

gränsning för detta tillfälle. Henrik Reuterdahl

föddes i Malmö den 10 Sept. 1795 af fattiga för-

äldrar. Nyss inkommen i Malmö lärdomsskola

förlorade han sin fader och vid 1 1 års ålder äfven

sin moder. Men den himmelske Fadren bevekte,

såsom han sjelf säger, »goda menniskor» att

bispringa den värnlöse men vettgirige gossen,

att han kunde fortsätta sin skolgång. Redan

i„
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under sin första barndom fick han erfara trångmål

men derjemte den från hjertat gående hjelpens

ljufhet. Den första nöden utöfvade på honom

en djupt fostrande inverkan. Den på en gång

böjde och härdade det gryende mannamodet;

minnet af den tidiga hjelpen gjorde ett outplån-

ligt intryck på honom och gaf honom detta drag

af förtröstan till Gud och af medlidande med

nödstälda, som under hela lifvet utmärkte honom.

Denna sällsamma förening af stränghet och en

till blödighet gränsande vekhet, hvilken förening

ingen, som i
embetets värf stod honom nära,

kunde undgå att bemärka, far en viss förklaring

från dessa hans tidigaste förhållanden. Student

vid sexton års älder fortsatte han med ifver sina

studier, mest af philologiskt och historiskt inne-

håll, utmed det enskilda lärarearbete, som så ofta

bidrog att frammana en begafvad ynglings sjelf-

verksamhet. Henrik Reuterdahl är ett lysande

prof på välsignelsen af att iakttaga de gamles

gyllene vishetsregel: Bed, arbeta och trösta sedan

pä Gud! Efter fullbordad Magistergrad

kallades han redan samma är till Docens vid

dåvarande Theologiska Seminarium. 1821 före-

slogs han till Adjunkt i Österländska Språken

1824 utnämndes han till Extraordinarie Adjunkt
i

Theologiska Fakulteten samt ,826 till praefekt
vid Seminarium och kyrkoherde

i Kerrtorps och
Glastorps församlingar. ,830 utnämndes han till

Theologiae Doctor och i*33 till Förste Theologia;
Adjunkt och Pastor i IJpåkra och Flackarp. Efter

att under flera år hafva förestått Bibliothekariatet

vid Lunds Universitets Bibliothek, utnämndes han

1838 till Bibliothekarie. År 1835 företog han en

längre vetenskaplig resa till Tyskland och trädde,

då sjelf en fullrustad vetenskapsman,
i nära för-

hällande till mången af den tidens anseddare ve-

tenskapsidkare vid flera af nämnda lands univer-

siteter. Eran den dag, då han infördes på den

Akademiska vädjobanan hängaf han sig med den

honom egna idogheten åt de trägnaste och grund-

ligaste studier. Ovanligt mångsidig, mottaglig för

vetandet, redan såsom sådant, men på samma
O Qgäng, såsom alla förmågor af betydenhet, ange-

lägen att sammantränga omfånget af sitt arbete,

upptog han, bokvän af första ordningen, mycket

inom gränserna af sitt tysta sträfvande, men

dogmläran och kyrkohistorien togo honom för-

namligast i anspråk. Han blef en varm ungdoms-

lärare. Huru skulle icke tidigt den Akademiska
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kathedern blifva kar för en nian med hans hjerta

för ljuset, för bildningen och för de bildning-

sökande unga! Visst är, att mången prestman,

i synnerhet inom Lunds stift, med varm tacksam-

het tänkt och tänker på den impuls till verksam-

het för Guds rike, hvilken han af honom så väl

enskildt som pä det offentliga meddelandets väg

fått emottaga. Henrik Reuterdahls namn har

nämnts med lärjungakärlek af mången budbärare

på Zions berg inom södra Sverige. Med sin

akademiska verksamhet förstod han att förena ett

träget arbete för de församlingar, hvilka på olika

tider betroddes åt hans vård. Han fick derigenom,

bredvid de fortlöpande litterära mödorna, en utväg

att tillfredsställa den christliga nitälskan, som ge-

nom hela lifvets dag, dock med jemn och stilla

låga, brann i hans inre. Men hans företagsamma

ande nöjde sig icke med uppfyllandet af de när-

mast liggande pligterna. Af den oemotståndliga

kallelsens makt drefs han i tid in pä författare-

banan. Först må här nämnas den Theologiska

Qvartalskriften, som tog sin början 1828. Liksom

det var han som gaf den dess tillvaro, så förblef

han den egentliga själen i företaget, uti hvilket

flera förmågor af första ordningen, såsom Tho-
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mander, Bergqvist och andra, med liflig verk .

samhet deltogo. Denna theologiska tidskrift täf-

lar ej blott genom sin varaktighet med andra dylika

uti sednare tider, utan äfven genom sin omvexling,

sin sannt frisinnade anda och sitt rikhaltiga upp-

tagande af den tidens theologiska och andliga

litteratur. Men bland alla profven af Reuterdahls

produktiva rörlighet intager hans Svenska Kyrkans

Historia det främsta rummet. I detta arbete ned-

lade han resultaterna af sina ifrigaste ansträng-

ningar. Vid detta arbete fick han tillfredsställa

dessa höga böjelser, som ännu i äldrens dagar

kommo hans hjerta att slå fortare, kärleken till

fosterlandet, till kyrkan, till det gamla goda som

försvunnit, till de stora svenska minnena, slutligen

kärleken till forskningen i och för sig. Ty sjelfva

letandet efter sanningens strimma egde för honom

ett namnlöst behag. I detta trogna sökande låg

också hans största förtjenst såsom häfdatecknare.

Hans var icke siarens gåfva att i sitt inre, sedan

materialet är vunnet och taget i besittning, lik-

som afspegla den försvunna verkligheten, för att,

hänförd af det han sett, sedan dermed hänföra

dra. Hans var den i sin enkelhet majestätiska

troheten, som, nästan rädd för hänförelsen, i

an
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stilla sjelfibrsakclse följer personerna och händel-

serna tätt i spåren Det intagande i hans histo-

riska framställning ligger också ej pä ytan. Men

älskar du ditt folk, dina fornsägner, dina bygder,

vill du se, huru det stora ljuset afven har bröt

sig sina banor, vill du se händelserna sädana de

träda fram ur de gamla gömmorna, älskar du det

ursprungsmessiga, det källfriska, läs då Henrik

Reutfrdahls Svenska Kyrkohistoria! Måhända är

dock detta verk mest att skatta för den trogna

och säkra vägvisning det gifver framtida forskare.

Det var vid Reuterdahls mannaålders skönaste

fullblomning som första delen af detta arbete såg

ljuset, nemligen 1838. Hans afsigt var då icke

att blott behandla några tidehvarf af vår kyrkas

lif, utan det var hela vår kyrkas utvecklingsgång

som stod för hans varma ögon. Han ville ej blott

börja, utan äfven afsluta dess historia. Detta var

hos den återhållsamme mannen ej en sanguinisk

dröm, utan tydligen en genom studier och för-

beredelser till mognad hunnen tanke, en utbildad

Man kan icke annat än beklaga, att denna

plan aldrig gick i fullbordan. Väl öfvergaf han

aldrig sin mannaålders käraste tanke, utan han

förblef henne trogen tills han för få år sedan,

sjuttioårig, utsände sin sista del som -

Gustaf den F„„te.s tidigareJ^^
stsatt k

,listoria]emnasästort
d

at de borgerhga förhållanden, ^ J
STJ för

.

* ****—-* v£deedan t„> ej nnga de , den antydda
dröjande.

Men dertill bidrog ännu mer den nya rikt-nmg hans lif i yttre hänseende erhöll icke må„„a
ar sedan han uttalade denna förhoppning såsom
en bestämd föresats. Hans litterära förtjenster
vunno sitt fulla erkännande, då han kort efter

utgifvandet af första delen af sin historia invaldes

i Kongl. Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets-

Akademien i Stockholm, Vetenskaps-Akademien

i Upsala, Physiographiska Sällskapet i Lund och
äfven efterhand i flera andra samfund af litterär

och borgerlig syftning inom och utom fädernes-

landet. Sedan 1852 tillhörde han äfven kretsen

af Svenska Akademiens medlemmar. Men —
den stora praktiska och administrativa duglighet

han, alltid trogen sina pligter, såsom Consistorii-

ledamot hade ådagalagt, det innerliga förtroende,

som presterne inom Lunds stift hyste till den
t&

i
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frejdade läraren och vännen, -jorde, att han stiaxt

efter sin utnämning till Professor, 1844, af nämnda

stift valdes till dess ombud vid det arets riksdag.

I och med denna händelse inträder ett nytt skede

i Reuterdahls yttre lif. Den trohet, som aldrig

tänkte efter hvad han helst ville göra, utan livad

han i hvarje stund af lifvet borde göra, denna

pligtkänsla, som aldrig ryggade tillbaka för obe-

hag, då det gälde ett åliggande, denna innerlig-

het, som väl led, led lifligt vid motsägelsen och

motgången, men för ett ögonblick undanträngd,

alltid elastiskt, nästan punktligt, återtog sitt ljus

och sin glada värma, dessa egenskaper, hvilka

förr tillskyndat honom ädla och många vänner,

förnekade sig icke i Stockholm. Också blef han,

sedan han 1845 utnämnts till Domprost i Lund,

äfven vid de följande ståndsriksdagarna medlem

af det dåvarande Presteståndet. De politiska

uppgifterna kunde nu ej annat än mycket inkräkta

på den tid, som eljest mera odeladt skulle hafva

egnats åt rent andliga och theologiska värf, helst

som det statsmannaanseende han förvärfvade snart

stod uti ett friskt stigande. Af hela sin själ till-

gifven den slags utveckling, som växer ut från

det redan gifna och bestående, blef han, så väl

inom det borgerliga som det kyrkliga området,

11 af det konservativa sträfvandets afgj ordaste

förfäktare. Om han också i en och annan punkt,

under den period af sitt lif, då han ännu före-

trädesvis var forskare, och då således undersö-

kandet och spörjandet utgjorde karakteren af hans

mödor, yttrat sig i någon män olika emot nu,

dä han blifvit en den energiska handlingens man,

så kan ingen, som kände hans ärlighet, ett ögon-

blick betvifla, att hans rådslag och ord utgingo

från den genom allvarlig kamp vunna personliga

öfvertygelsens grund. Sannolikt skall mången

framdeles såsom förr känna sig ur stånd att öf-

verensstämma med honom med afseende på några

den högsta kyrkostyrelsens åtgärder, hvilka han

under de tre åren 1 852-1 85 5, såsom Ecclesiastik-

Minister, gentöfver den då just uppflammande

andeliga rörelsen i vårt land, medelst sitt tillstyr-

kande åstadkom, men den rättvise bedömaren af

denna tidpunkt, som nästan sammanfaller med

ett ganska betydelsefullt skifte i Svenska kyrkans

lif, skall alltid besinna lifligheten af den total-

åskådning, åt hvilken den kraftfulle ministern

företrädesvis under denna brytningstid hangaf sig.

Denna åskådning åter framgick från ett i
djupaste
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grunden kyrkligt sinne, från ett hjerta, förhvilket

den Svenska kyrkan si m ett 01 miskt helt var

dyrbar och kär öfver allt i verlden. I lan betrak-

tade det såsom sitt problem att häfda denna kyr-

kans enhet, enligt hans förmenande, till millioners

lycka och skydd mot den relign i förvirrin n,

söndringen och upplösningen. Hvem kan betvifla,

att afsigten var god, hvem kan neka, att målet

var stort och värdigt en högsinnad man?

Hvar och en förstod, att, när Faxe 1855 lagt

sitt åldriga hufvud till hvila, Reuterdahl, som så

ofta åtagit sig hans biskops besök i Lunds Stifts

tempelgårdar, skulle utbyta sin plats i regeringen

mot Lunds gamla biskopsstol. Mera oväntadt

föreföll det, då skickeisen så fogade, att samme

man, kallad af många röster men mest af sin

Konungs vilja, året derpå utnämndes till Svea

Rikes Erkebiskop och Upsala Akademis Prokans-

ler. Fastän vi väl kände hans personliga värde,

kände vi oss främmande för honom sjelf. Men
han tog oss snart med sig; det töfvade ej, förrän

han eröfrade allt. Han blef var, ej blott i yttre

utan ock i inre mening. Hans starka ordnings-

sinne, hans ifver att urvägenrödja allt, som kunde
Vara tiU hinders för det stilla arbetet för Guds

rikes tillkommelsc i vårt stift, hans för allt vä-

sentligt ömmande omtanke, hans ungdomliga oför-

trutenhet fast hj essän redan var snöbetäckt, hans

förmåga att sätta sig in i hvarje andelig arbetares

egendomligheter och förstå hvars och ens särskilda

skaplynnc och kallelse, hans sannt biskopliga

gåfva att med en blick, ett tonfall framlocka de

alltför blygas och blödigas förhöjda bemödanden,

hans skicklighet att allt efter de olika personliga

krafven hejda och lifva, stilla och uppmuntra, hans

innerliga vänsällhet, hans i allmänhet äfven under

de väldiga bekymren, för hvilka en annan svig-

tat, lugna och jemna sinne, allt detta tog oss

snart och gjorde oss till hans glada och villiga

medkämpar i den härliga striden för Guds och

Jesu Christi rike. Då han infann sig i stiftets

tempel, lyssnade menigheterna och herdarne ve-

derqvicktes. Måste han stundom svänga gisslet,

framlyste derbredvid så mycken sann mildhet,

att tuktans ord trängde så mycket djupare. I

dessa patriarkaliska besök hade han väl i allmän-

het sina gladaste stunder. Här hemma satt han

hvarje morgon liksom på utkik, ifrig att förnimma

hvilka budskap som kommo från hans vida åker-

land, här satt han på sin post, här satt han m i

n
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bleka döden, »lik väktaren som vakar till dess

sig dagen ter». Universitetet vann han genom

den gamla, inrotade kärlek han hyste för forsk-

ningens alla idrotter. I dessa var han ju såsom

en af oss, »ben af vårt ben, kött af vårt kött».

Han kände af erfarenhet till våra svårigheter och

våra glädjeämnen, han kände till våra dalar, han

kände till våra höjder. Universitetet vann han

genom sin trohet äfven i dess tjenst, ty först

mycket sent och då ogerna, med tunga suckar,

föll häfdens griffel ur hans hand. Tre volymer

af sin historia utsände han såsom Erkebiskop.

Skolan vann han genom sin sympathi för dess

lärare, genom sitt allvar, genom sitt oaflåtliga

begär att göra allt för att lyfta, stärka, uppmuntra

och förljufva dess arbete. Äfven här var det ej

stundens bifall som bestämde honom, äfven såsom

ephorus var han ej alltid så mild, men hvem

begrep icke, att hjertat var en faders, den ömaste

faders r Han har väl helt nyss rest sig här i sta-

den en yttre minnesvård af sin kärlek till de un-

gas bildning, af sin kärlek till fosterlandet och

till kyrkans framtid, men än skönare är den vård

han rest sig i våra hjertan. Vi säge honom nu

härinne vårt farväl, men vi glömme honom aldrig.
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Det blef Erkebiskop Reuterdahls lott att vid

den sista ståndsriksdagen, såsom Presteståndets

Talman, bevittna den genomgripande förändriingi

vårt lands inre förhållanden, hvilken vid den riks-

dagen försiggick. Långt ifrån någon vän af den

plötsliga vexlingen, offrade han med fosterländsk

sjelfförsakelse, sin personliga mening åt det all-

männas väl. Han sörjde det samhällsskick, som

försvann, men det var en stor syn att se den

åldrige, oaktadt sorgen, hvilken han icke dolde,

vid tanken på framtiden dock lifvas af den from-

mes tillförsigt. Den gråhårige företedde då bilden

af den gamla tiden, som, allvarlig och kärleksfull,

räcker handen åt den mötande nya. Kort der-

efter, i Sept. 1868, fick han, liksom i samman-

hang med detta skifte, på det första Svenska

kyrkomötet efter den nya ordningen, samla om-

kring sig några af vår fosterländska kyrkas många

varma vänner. Ingen förgäter de dagar, da vi,

med Reuterdahl i spetsen, stodo under korsets

skuggrika fana med hjertan brinnande vid tanken

på Guds rikes stundande landvinningar inom vår

Svenska nord.

Hans mångartade och under senare delen af

hans lefnad äfven starkt i ögonen fallande förtjen-

v.
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ster medförde åt honom efterhand äfven de största

yttre utmärkelser. Redan 1849 utnämnd till Leda-

mot af Kongl. Nordstjerne-Orden, blef han 1854

Commendör och 1858 Commendör med stora korset

af samma Orden, Ledamot af andliga ståndet af

Kongl. Mapts Orden 1860 och samma ar Riddare

af Konung Carl den Xllhdes Orden. 1 )essa utmär-

kelser egde för hans flärdlösa sinne sitt största

värde såsom vedermälen af den Konungs be\ igcn-

het, hvilken intill döden var ett särskildt föremal

för hans starka hängifvenhet O huru klappade

detta manliga hjerta för den rikt begåfvade mo-

narkens, den konungslige vännens välfärd och

sanna fröjd för evigheterna!

Hans senaste år förrunno under fortsatt verk-

samhet i det biskopliga kallet. Derjemte studerade

han mycket och tänkte mycket öfver allmänna äm-

nen. Hans blickar hvilade ofta på Jesu Christi

kyrka och öfverskådade med lifligaste deltagande

dess ställning, dess rörelser och företeelser. I för-

trogna stunder, helst på tu man hand, älskade han

någon gång att utbreda sig deröfver. Han hyste

bekymmer för den närmaste framtiden, han drog

känsel på stora olyckor och lidanden i den yttre

och i den inre verlden: han förutsåg svåra tider

af oro, söndring och affall inom de christna län-

derna. Men en ljus stråle bröt fram genom molnen.

Den christne tänkarens förbidan af stora stundande

segrar för den eviga sanningen var, ehuru icke all-

tid tydlig, i det hela omisskänlig. Ju längre det

led, desto fridfullare blef det i den gamles tjäll.

Den rena kärlekens fläktar blefvo allt förnim-

barare. Kunde man ej märka den bedagade väk-

tarens förböner för sin omgifning, för sin konung

och hans hus, för sin kyrka, för sitt stift, för

hela det älskade' fosterlandet? Var det icke tje-

naretrohetens lön, som närmade sig i sin fullhet?

Växte ej den invertes menniskan, då den ut-

vertes menniskan gick ned åt, hvilan till mötes?

Under sin länga sjukdomstid förliden vinter hade

han redan sport sin Mästares kallelse och, så-

som det syntes, i ny bot och i ny trostillflykt

lyssnat dertill. Måndagen den 28 Juni under-

rättades han af sin läkare om dödens afgjorda

närhet. I första ögonblicket nästan öfverraskad,

fattade han sig straxt, böjde hufvudet med glad

belåtenhet och sade: Ske din vilje! Och då

han tillfrågades, om han ännu hade någon ön-

skan, något att ordna, svarade han: »Nej, allt

är klart, allt är klart». Dagen derpå, om aftonen,

k
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lemnade han, utan svårare dödssmältor, detl

stridernas, pröfningarfias och SOT rnas land.

Frid \ mod hans stoft, fröjd och salighet

njute hans ande, genom Guds stora nad efter

vart hjertas ödmjuka hopp ad, hos var Gud

i evighet!

Herre, himmelske Fader! Vi täcke 1 )ig för

allt det goda denne din tjenare ibland ( under

sin lifstid fatt uträtta. Vi täcke 1 )ig för alla de

lifsens frön han genom ditt ords predikan utsatt

ibland oss. Dig allena tillkommer äran och tack-

sägelsen. Frän dL dlcna kommer ljuset, kraften

och lifvet. Vi äre stoft och aska, vi are utan egen

berömmelse, vi äre alle syndiga menniskor, såsom

vara fäder, sa ock vi. Herre, gäck icke till doms

med dina tjenare, ty för Dig är ingen lefvande

rättfärdig! Lat oss, o Herre Jesu, fa erfara din

frälsnings kraft, att vi sedan mätte troget vandra

i dina fotspär! Trösta dem, som mest sörja vid

denna bår! Välsigna detta stifts alla arbetare, gif

stor framgång åt deras tjenst på din heliga åker!

Välsigna vart land, dess konung och dess folk!

Välsigna ungdomen och dess lärare! Välsigna
hela vår kyrka, dess tjenare och alla medlemmar!
O sänd oss en kraftig uppenbarelse af din Gu-
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domliga nåds stora öfvermakt, att vi måtte lära

att i allt och alltid prisa ditt saliga namn, tills

vi i det eviga tabernaklet, som ej är bygdt med

menniskohänder och der ingen död och ingen

sorg och ingen grät skall vara mera, få skåda,

tjena och lofsjunga Dig från evighet till evighet!

Amen.
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